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Aktuálne úlohy
hudobnej publicistiky
Začneme my!ilienkou, ktord zaznela na stretnut! členov Sekcie hudolmet publicistiky Klu bu kultúrnopolitických novindrov {pri SZN J:
novindri sú do velkef miery zodpovedn! za formovanie vere;nef mienky. O tom, a o mn·ohýclt
ďaBlch otdzkach sa otvorene hovorilo a diskutovalo na spoločnom stretnutl s predstavite ľ 
mt Zväzu slovenských skladateľov a koncert ných umelcov a Slovenského hudobného fon du v Dol ne; Krupef {28.-29. aprll 1988 / . Stret nutie bolo prvé svojho druhft, ale nie posledné. Koncom roka md sa uskutočni( akési ,.účto
vanie " splnených a nesplnených úloh medzi
ln!ilitúciami, ktoré ovplyvl'lujú hudobný život.

,
Domov slovensk:fch skladatelov v Dolnej KrupeJ ..... ·d ejisko stretnuti skladatelov, muzlkollígov, koncertn:fch umelcov.
Sn!mka : arch!v HZ

SKLADATE[SKÉ KOLOKVIUM V DOLNEJ KRUPEJ
Pravidelné každorol!nl'i kolokvium,
ktorého obsahom je prehrlivka a diskusia o dielach slovenských skladatelov z prehliadky noveJ tvorby tohto roku s novým názvom - Nová
slovenská hudba, sa uskutočnilo ( 2. 3. 5·. 19881 v mnohom tak ako po
minulé roky, v niečom Inak, ale otázka ·.,ako dalej" zostala ešte naliehavejšie visieť vo vzduchu .
Zdanlivo vyzeralo všetko v poriadku. Početná úč a st skladate!ov, pr!tomnost
vedúcich
predstavite!ov
Zväzu s lovenských skladate!ov a
koncertných u;nelcov, kritlcko-polemický úvodný prejav jeho predsedu doc. dr. Ladislava Burlasa, DrSc. ,
prehrávka · skladieb pr!tomných [l
niektorých nepr!tomných l autorov l
poldenný diskusný blok, ktorý viedol
vedúci skla dute!skej sekcie ZSSKU
Hanuš Domanský. Tak ako po mnohé
Iné roky sa konštatova l kvalitat!vny
vzrast tvorby, potreba vzájomného
dialógu, konfrontácie, poleml\{y, kritickosti 1 úprimnosti v hodnoten!.
Avšak akosi aj teraz sa skutočnost
od .,dobrých úmyslov" l!šlla. A na
konci už nik nepochyboval o tom, že
dalej sa takto !sť nedá.
A v čom bolo kolokvium odlišné'?
Možna by to ani nestálo za reč nepozvali muzlkológov a kritikov.
Prečo ? Na to by mali dať odpoved
kompetentní [azda aj na stránkach
tohto č asopisu). pretože sl nemysHm ,
že šlo o špecifické želanie väč š iny
skladate!ov, ktor! n a kolokviu s týmto zvláštnym ,.úkazom" boli celkom
uzrozumeni. V každom pripa de možno sledovať rýchly vývoj v tomto
smere - pô vodne po mnohé roky mu·
zlkológovla a kritici analyzoval! a
hodnotili nové diela skladate!ov, na
minuloro č n o m kolokviu to už boli samotn! s klad a t~lia (kolegovia kolegom] za prltomnos ti kritikov a muzikológov, ktor! si vypočuli kritiku
vlastnej kritik y, nuž a tohto roku to
bol! sklada telia sólo. je to tým pozoruhodne jšle, že v obdobi zdôrazňo
vania Integrácie vo vš etkých sféra ch
ludského diania si s kladatelia dovolia ani nie š pec ia lizá ciu na hudo bnú
o bl as ť , ale dokonca ani nie .n a s kia datels kú, pretože napr . zo sek cie

skladate!ov populárnej hudby tam nebol a ni jeden (a pokia! mi pamäť
s iaha ani v minulosti) .
Uvedomujem si, že nie som originálna. Ved konštatovan! a plodných
návrhov na túto tému už bolo vera.
Vie sa o tom, že neprekročenie
" vlastných hranic" znamená už ani
nie stagnáciu, ale smrt Hranice treba otvárať, okrem Iného už aj preto, aby bolo možné prlj!mať 1 kritiku
zvonka, a nielen ttí. vypreparovanú,
prispôsobenú okolnostiam zvnútra. To
všetko sa vie, ale realita je opäť trochu Iná.
Vráťme sa však ku kolokviu, lebo
o ňom bola pôvodne reč. Bolo by totiž hrubým omylom, keby predchá dzajúce riadky viedli k úvahám o·
zbytočnosti takého podujatia a n amiesto h!adania správnej cesty by sa
zvolilo to najjednoduchšie riešenie na
základe .,logickej redukcie": ak to
nemá zmysel, tak to zrušme. Kolokvium napriek všetkému malo svoje pozitlva - už len tým, že tam znela
hudba a vyjadrili sa k nej (mnoh! z
vnútorného nadšenia a otvorene l
skladatelia. Ukáza lo sa , že bolo o
čom diskutovať či už k úvodnému
referátu zameranému na š iroký okruh
problémov [s ktorým v mnohom bolo
možné súhlasiť , ale a j polemizovať ),
k pozoruhodným dielam prehliadky Exodus od R. Bergera, Sonáta pre
violončelo sólo od j. Beneša, Balada
pre 12 s l á čikových nástroj ov, Tri ku sy pre sólo violu a Hudba pre or·
chester od I. Ze l jenku, Canto trls te
od I. Szeghyovej, H!adanle piesn! pre
husle a klavir od j. Hatr!ka, V. symfónia od j. Pospťšlla, Poetická hudba
pre organ od L. Burl asa, Hudba pre
organ a dychy od V. Bokesa a d alšie, tiež n a jmladš!ch autorov, eš te
študentov VSMU Skla dba pre k lavir a
mg-pás od A. Mihalič a , Mithuna P. M.
od R. Rudolfa - , ktoré prezrádza l!
nielen rôznu štýlovú orientáciu l stupe ľ\ adekvátnosti k súča s ným vývojovýnt trendom, ale a j rozdielnu úroveň Interpretácie. Nie náhodou na i·
úspeš nej šie s kladby podujatia Nov;\
s lovens ká hudba boli zároveľí pľ e ·
hliadkou š pič kových Interpret ač ný ch
výkonov. k ým mno hé utrpe li nezod-

povednou, povrchnou, res p. nepocho·
penou Interpretáciou [aj naopak prle_merné skladby vďaka kvalitnej Interpretácii z!skal!]. Tento problém tiež
pa t ril k sta ronovým, avšak dodnes s:~
nenaš iel spôsob jeho riešenia - napr.
ako zvýšiť záujem o .najnovšiu kompozičnú produkciu u Interpretov, ale
aj u publika, čo spolu tí.tko . súvis!
[známy je problém ,.nerentabllity" naštudovania nových diel, ktoré neprinášajú úmerný efekt oproti vynaloženej náma·he: odznejú jeden raz a
potom ešte pá rkrát mimo hlavné centrum, často s vlažným pr!jat!m zo
strarny obecenstva). Vynikajúc! Interpretačný výkon z týchto l z Iných
dôvodov stále zostáva výnimkou potvrdzujúcou pravidlo
našťastie
vďaka nadšencom, ktorým je utilitárny spôsob nazerania n a svet cudzí.
Ale možno sa s tým uspokojiť?
Aj kritika prišla n a pretras ostatne patent na vyslovovanie názorov neprlnáležl len kritike, ktorá na·
opa k r astie práve vďak a polemike,
napr. so s kladatefml [ved v nedávnej minulos ti sa uskutočň oval a aj verejne n a stránkach časopisov a n ovin). Tentoraz sa nestí.hlas (a priznaj me, že právom) vzťah oval na anonymne uverejnenú kritiku nn jeden
k oncer t z prehlia dky, čo pochopite lne vzbudzuje averziu a pod ozrenie zo
s tran y s klaclntefov. Uvažova lo sn tiež
o zmene koncepcie k olokvia, kt or é
by nebolo bil a nciou len prehliad ky
nove j tv orby , a le c e loro č ne j produkcie, ktorlí za týchto ok olno s tí vy pad áva z celkového obra zu. Ca lšie pozna t ky sa týka li n utnosti u žše j s p oluprác e a v ýmeny názorov medzi s kla da tefmi,
Interpretmi, muzik ológmi,
kritikmi, clr ~ mnturgaml orches trov,
hudobný mi t•eda ktorml, kultúrnymi
praco vn!km i, a td . Al e čo s tým, ked
tr, ktor ých sa pred ch ádzajú ce pr oblémy týk a li, nebo li pr izv an í.
A propos - dlhujem vysvetlenie ,
ét k O som s n vla stne na k olokviu ocitla ja : nu ž ,ma la som to!ko opovážli ·
vostl [o to m s ved č i a l tiet o r iadk y ].
že som sn nechala p uz vn ť.

ZUZANA MARTINÄKOVA

Co bolo priamym podnetom stretnutia? Sekcia hudobnet publicistiky spomlnaného klubu
združu;e mnohých redaktorov z rozličných médil {tlač, rozhlas, televlziaj - ich prélca ;e nélročnél, lebo stojl v prvom informačnom rade .
Hudobnél publicistika md niekolko ·úloh, medzi
ne patrl včasné, na prtmeranet odbornet úrovni
fundované informovanie čitateľa {po·sluchdča,
divélka) o udalostiach v hudobnom živote, o
osobnostiach, výkonoch, dielach . . . Hudobnél
kritika, recenzistika, populartzačné člélnky o
hudbe spll'lafú svofe poslanie iba tam, kde nachddzajú žičlivý zdufem a porozumenie verejnosti. A~ to bolo dôvodom, prečo predstavitelia
ZSSKU a SHF sa rozhodli pre podrobné informovanie o prdci zvitzu a fondu. Dr. S. Bachleda hovoril o v!ietkých dôležlt{}ch podujatiach,
ktoré usporadúva ZSSKU {Novd slovenskd lzud·
ba, PMKU v Trenčianskych Tepliciach, zvitzov a
koncerty, podufatia pre mladých skladateľov ... ). Vedúci tajomnlk ZSSKU dr. A. Lukndr zdôraznil úlohu hudobnet publicistiky plsaf otvorene o stave hudobnej kultúry, o jef
problémoch, o rozvoji miestnej kultúry a o
(ažkostiach, ktaré s tým súvisia. Okrem iného
spom!nal nevyhovujúce akustické parametre
séll kultúrnych domov, materléllno-technické vybavenie kultúrnych zariaden!, nedorie!lenosf
novelizdcie hudobného zélkona, prevažu;úci zélu;em o zélbavné umenie, atď . Predstavitel_ia
Tvorive; komisie zélbavnej hudby (V. Valovič,
I. Bdzlik, M. Laiferovél) kritizovali niektoré neduhy populélrnet hudby. Ich vystúpenia s_a týkali nielen odborne; strélnky {tvorby a znter• pretdcie), ale 1 napr. ettckef kvalita ľud ských vzťahov hrél ve ľkú úlohu a; v
te;to
hudbe.
Celé dvojdl)ové stretnutie viedol dr. l!. Zeman, Mfredaktor H RHV Cs. rozhlasu. Uviedol
mnohé poz.itlvne výsledky prélce hudobne; redakcie v prospech domélcich i zahraničných
posluchélčov . Podobne riaditel SHF dr. M. fe§ko predstavil pr!tomn{}m celý komplex činnos
t!, ktor{}mi SHF ovplyvl'lufe a stimulu;e rozvof
hudobného života, tvorby i !i!renia diel. Podnetné boli na;mä informélcie o podufatiach
pre mléldež. O tie mali velký zélu;em v!ietci
zúčastnen!. O čom hovorili diskutujúci? Ako
prvoradú požiadavku nastolili pred zélstupcov
ZSSKU a SHF nutnosť včasne/ a presnej informélcie, tél doteraf!iia prax nie te plne uspo~o
jivd. Obe in!ititúcle požiadavku uznali a m1e-.
Dia ;u rešpektovať. Dalef prltomn! hovorili
o nedostatočneJ praktickeJ pr!prave absolventov vysokej !ikoly na prélcu v rozhlase, telev!zii, novinélch... Vysoko§kolské !itúdium ne ·
pripravu;e na tiet o !ipecifické profesie, nezried ka sú absolventi zaskočenl "prózou" života a hudobnet praxe. Napokon sa v§etci
zhodli na tom, že povinnél prax počas !itúdia
/Jy mohla iba prospieť pr!prave budúcich re ·
daktorov, dramaturgov, hudobn{}ch publicistov
i kritikov. Mnoho sa diskutovalo o nedostatoč
ne; estetickef výchove na §kolélch - z toh_o _sa
už stélva "evergreen" podobných stretnut!. N_zektor! prftomn! si vymenili skúsenosti s kriti kou v éteri i na papieri. Ai tu, ako to vyply nulo z ich slov, sa muslme učiť - nielen_ kri·
tizovaf ale i vedie1 prifaf kritiku. Dlskusza sa
dotkla ' a; otdzky miestne; kultúry, najma nevy;asnenosti
podielu zélufmove; . činn~sti a
profesi onéllneho umenia na fef koncepc1z.
Celkove možno povedať: priebeh diskusie naznačil, že paleta problé mov, kto·ré sa t{}ka/ú
hudobne; public istiky ;e !iirokél, zél1ež! len na
odvahe ;e; tvor cov, ako budú na strélnkac'h
d enne; a odborn e; tlač e presadzova( rie!ienie
toho, C:o ;e ri eSit el né u ž dnes a načrtélvat
mož né východiská .
MELÁNIA PUSKASOVÁ
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Uvedenie do funkcie
Dňa 17. mája 1988 na zasadnut( redakčnej rady
predseda ZSSKU zasl. umelec doc. dr. Ladislav
Burlas, DrSc., za prltomnosti vedúcej hudobného
odd. MK SSR dr. Tatjany Okapcovej a vedúceho
tajomnlka ZSSKU dr. Alojza Luknára uviedol do
f unkcie !léfredaktora Hudobného !Ivota
Dr. M_ARIANA JURIKA.

Hudobné kalendárium
2. 6. 1863 narodil sa Felix von Welngartner, ra·
kdsky dirigent a skladatel (zomrel
7. !1. 1942) - 12!1. výročie
2. B. 1938 somrel Hans von Wolzogen, nemecký
hudobný splsovatel, osobný p rlatel a
propagátor diela R. Wagnera (nar.
13. ll. 1848) - 50. výročie
4. &. 1908 narodil 18 Jan Zdenik Bartol, českf
hudobný skladatel a pedag6& zasld·
lilf umelec (aomrel 1. 6. 1981) - BO.
výročie

4. l. 1903 narodil 18 Jevgenij Alexandrovič Mra·
vlnsklj, sovietsky dirigent, od r. 1938
léfdlrlgent Leningradskej fllbarm6nie
(zomrel 19. l . 1988) - 85. výročie
&. &. 11158 zomrel Ludvlk Rltter z Rlttersbergu,
český spisovater, hudobný kritik, pedag6g a skladatel (nar. 19. 9. 11109) 130. výročie
&. &. 1903 narodil sa arménsky budobnf sklada·
ter a dirigent Aram Chačaturlan (zom·
rei l. 5. 19711) - 85. výročie
9. &. 1918 narodil 18 Antonin Sychra, českf hu·
dobný teoretik a estetik (zomrel
21. 10. 19&9) - 70. výročie
9. l . 1893 narodil 18 amerlckf hudobný skladatel
Cole Porter, autor viacerých 6spelnfch
muzikálov (zomrel 15. 10. 19&4) - 95.
výročie

10. 6. 1918 zomrel Arrlgo Bolto, taliansky hadob·
nf skladater a libretista (nar. 24. 2.
1842) - 70. výročie
10. &. 1928 narodil 18 nemecký muzlkol6g Carl
Dahlhaus - 80. výročie
10. &. 1913 narodil 18 Tichou Nikolajevič Chrenni·
kov, sovietsky bud. skladater, publl·
clsta a organizátor bud. kultdry 75. výročie
11. &. 1858 zomrel Ludvfk Dietrich, český hud.
skladater a gitarista, popredná osob·
nosť českého obrodenia na Morave
(nar. 8. 3. 1803) - 130. výročie
13. 6. 1888 narodil sa franc6zsky mu:likol6g Marc
Plncherle, ié.f redaktor bud. časopisov
Monde Muslcal a Mualque, bádater v
oblasti lnltrumentálnej hudby 17. a 18.
stor. - 100. výročie
13. &. 1908 narodil sa Nino Plrrotta, taliansky
muzikol6g, lpeclalista na oblasť talianskej hudby 15.-18. storočia - 80. vf·
rol!ie
14. 8. 1913 narodil 18 Bano Blachut, čeakf operný
spev6k, nár-odný umelec (zomrel 10. l .
19116) - 75. výrol!le
15. 6. 1843 narodil sa n6rsky bud. skladatel
Eduard Hagerup Grleg (zomrel 4. 9.
1907) - 145. výročie
15. &. 1893 zomrel Ferenc Erkel, madarskf bud.
skladater, zakladater madarskej národ·
nej opery (nar. 7. 11. 1810) - 95. vf·
ročie

1&. l . 1843 narodil sa l!eskt bud. skladater a pe·
dag6g Jan Malát (zomrel 2. 12. 1915),
známy ako výborný upravovater l!es·
kýcfi fudových piesni vo svojej dobe
- 145. výročie
19. 6. 1973 zomrel slovenskf muzikol6~ Miroslav
Filip (nar. 31. 7. 1932) - 15. výrol!le
21. &. 1893 narodil sa Alois Hába, českf hudobný
skladater, zasl. umelec (zomrel 111. 11.
1973) - 95. výročie
21: &. 1908 zomrel ruský bud. skladater a pada·
g6g Nikola! Andretevlč Rimskij·Korsakov (nar. 18. 3. 1844 l - 80. výročie
22. 6. 1693 zomrel Pavel Josef Vefvanovskf, čeakf
bud. skla dater, kapelnlk olomouckého
biskupa K. Llchtenstelna-Kestelkorna v
Kromiflli (nar. okolo r. 1640) - 295.
výročie

22. 6. 1763 nerodil sa franc6zsky hudobný skla·
dater 2 tienne Nicolas Mébul (zomrel
18. 10. 1817) - 225. výročie
24. 6. 1818 zomrel českf bud. skladater a pedag61!
Jan Josef Dusfk, o ktorom sa pochvalne zmieňuje Ch. Burney vo svojom
cestopise z r. 1773, aj J. Haydn v liste
z Londýna z 26. 2. 1792 (nar. 16. 8.
1738) - 170. výročie
26. 6. 1908 narodil sa Vojtech Wick, jeden z prle·
kopnfkov slov. pop. hudby (zomrel
21. 1. 1985 ) - 80. výročie
2&. 6. 1933 narodil sa Claudlo Abba!Jo, taliansky
dirigent a klavirista, umelecký léf
Státnej opery vo VIedni - 55. vfrol!le
27. &. 18811 narodil sa Bronislav Chorovll!, operaý
spevák (tenorlltta) ruského p4tvodu, w
Bratislave p4taoblacl ako člen SND v
r. 1921-28 - 100. výročie
27. &. 1898 narodil 18 macfarský bud. skladater
Tibor Harsányl (zomrel 19. 9. 1954) 90. výročie
30. l . 1898 narodil sa Karel Vetterl, l!eskf bud.
vedec a folklorista, jeden z prvých
!lakov V. Helferta, dlhoročný veddcl
bud. oddelenia rozhlasovej stanice v
Brne - 90. výročie

z rokovania Predsedníctva úV ZSSKU
No svo je štvrté tohtoročné rokova ·
nie sa zišlo Predsed nlctvo ú stredného výboru ZSSKU začiatkom mája
tohto roku. Program zasadnu t!a ob·
so hoval natm!! vyhodnotenie 13. ko lokviu o s účasnej s lovenskej hudbe.
ktoré sa zaoberalo tvorbou odznelou
na tohtoročnej prehliadke Nová s lo·
vensk á hudba. Tak a ko každoročne,
odstup od prvého, resp. jedného z
prvých uveden! diel na prehliadke,
umož!''luje pohfad zo širšieho spektra,
dokonca niekedy a j poopraven!e sl
názoru na konkrétne s kladby. Pred·
sedn!ctvo zhodne konšta tovalo, že
tohtoročné kolokvium prinieslo rad
ďalšieh poznatkov a je potrebné, aby
ony pozltivne ovplyvnil! konanie bu·
dúclch ročnikov. Oalej sa predsednlctvo zaoberalo dramaturgickými plán·
ml hudobných Inštitúcii a organizácii,
telies a súborov. Odporučilo Ich na
prerokovanie vyššim orgánom. Prija·
lo tiež správu o s tave pr!prav tohto·
ročn9ch
Bratlslavsk9ch hudobn9ch
slávnosti, ktoré sa budú konať
v
dňoch 29. 9. 13. 10. 1988; v rámci
BHS sa uskutočni 15. ročn!k prehllad·

k y mlad ých koncertných umelcov zo
suclullstlckých kra jin, Inte rpódlum .
Akcentom 24. ročnlko BHS bude 40.
v 9ročle februárového vlťazstva, 70. v9ročle čs. štátnosti, 80. výročie nora·
denla E. Suchoňa a jubileá radu da l·
!lieh osobnosti slovens kej, českej a
svetovej hudby. Poča s tohto ročnlka
sa u s kutočni aj výberové kolo Medzi·
národnej tribúny mladých interpre·
tov t;>re 25. ročnlk BHS. Spomenuté
akcenty sa Odľuzia v drumaturglckej
stavbe koncertov prezentovanlm slo·
vens kej u če!)kej tvorby.
V priebehu ďalšieho rokova nia sa
predsednlctvo zaoberalo prlpravou
14. ročniku prehliadky Nová slove}1·
s ká hudbu, ktorý sa u skutočni v
dJ)och 12.- 18. 2. 1989. Po uzávierke
koncom mm·cu sa zišla dra maturgic k á komisia, poradný orgán predsednlctvn, ktorá sa venovala prvej selekcii tvorby. Prlhlásen9ch je 12 sym·
ronlck9ch. 39 komorn9ch a 5 komorn9ch lorchest!1álnych diel, 16 zborov9ch skladieb, desa ť s kladieb na kon·
cert žia kov r:Su , dva súborové pro·
gramy. Po stanovenom procedurálnom

poslupe sn bude dra muturglc ká komi·
sla venovaf nu svojom na jbližšom zo·
sadnutl podrobn9m v9berom a pro·
gramovou s kladbou konce rtov. Pred·
sednlc tvo uložilo dramaturgickej ko·
misii postupova ť v duchu prisnych
nárokov na kvalitu a vysokú umelec·
kú úroveň . Takisto sa zaoberalo pr!·
pravou 15. roč n!k a prehliadky Nová
slovenská hudba v roku 1990 a Fes·
tlvalom čs . súčas nej hudobnej tvorby,
ktorý sa us kutočni v tom Istom roku
v Bratislave na počesť 45. výročia
oslobodeniu našej vl asti Sovietsk ou
a rmádou.
Oalšim bodom rokovania bolo posú·
ctenie návrhu Dohody o spolupráci
ZSSKU so Socia listickým zväzom mlé·
deže, ktorou sa rozširujú možnosti
pôsobenia s kladaterského zväzu na
mladú generáciu l možnosti mlad9ch
umelcov na účinkovanie doma a v za·
hraniči.

V zá\lere sa rokovanie predsed.n!c·
tva zameralo na riešenie nlektor9ch
organizačn9ch
momentov práce v
nasledujúcom obdob!.
(va)

Kruhy priatelov hudby v žiline
V dňoch 15. a 16. aprlla t. r. sa v
2lllne zllll z6stupcovla Kruhov prlatefov hudby z celého Slovenska no
stretnut!, ktoré každoročne organlzu·
je Slovkoncert v rámci Prehliadky
slovenského koncertného ume nia (o
PSKU pozri recenziu v č. 10/1988
HZ) . Hlavn9m programom stretnutia
bolo pracovné zasadnutie, ktorému
predsedl\11 zasl. umelec prof. Miloš
Jurkovič, predseda SHS, Eva Kamrlo·
vá, tajomnlčk a ZSSKU, za usporla date rsk(l organizáciu Nina Kramáro·
vá a La dislav Dóša [miesto patriace zástupcovi MK SSR zosta lo, žtar ,
prázdne l a celé rokovanie viedla za
Radu KPH na Slovensku muzlkologič ·
ka Anna Kovárová. V (!vode všetk9ch
prlvltal predseda žilinského KPH J!tl
Prokop. Nasledovala Správa o činnos·
ti KPH za rok 1987, ktorú L. Dóšrt
rozširil o sp!!tn9 pohrad až do 60. ro·
k ov a z aspektu celkového sociálne·
ho, kultúrneho, no najm!! hospodár·
s ko-ekonomického v9voja našej spol očnos ti v nej naznačil via cero váž·
nych problémov. V prlspevku M. Jur·
kov lčo
Hudobné Inštitúcie, umelec,
publikum sa objavil problém úrovne
koncertného života no Slovensku z
hladis ka interpreta. Nina Kramárová,
vedúca Koncertného oddelenia Slov·
koncertu, vo svo jom vystúpeni konš tatovala nielen kvantttatlvny, ale 1
kva lltat!VJny rast koncertov vážnej
hudby. V súvislos ti s ekonomick9m
mys lenlm naše j súčasne j spoločnosti
zápalisto obhajovala názor o návrat·
nos ti inves t!cl! do kultúry, ktoré sú
sice d lhod obé a presnejšie nemera ·
terné, ole v konečnom dôsledku s
ekonomickým
profltovanim.
Eva
Kumrlová sa obrátila na pracov.n!kov
Kruhov priate lov hudby s prosbou,
a by pomohli spo lu s wmelcaml zmapovať terén koncertného života no
Slovensku. Prlspevok dr. Milos lava
Blahynku Informoval o s ociologickom
v9s kume Cs. rozhlasu, zameranom na
bližšiu diag nózu vztahu súča sného
mla d ého človeka k hudbe. Pozoruhodn9 referát priniesol rad zaujlma ·
vých podnetov na zamyslenie. O prá·
cl prvého dedinského KPH hovoril
MUDr. VIliam Hafner, predseda KPH
Clfer ; o skúsenos ti z práce v9boru
KPH sa podel ila VIlma Krauspeová
z Vranova nad Toprou. Súča s nú sl·
tuáciu KPH v CsR zhodnotila a ko
hos ť s tretnutia dr . Hana Cervená·
ková, zástup kyi'la Pragokoncertu.
Súčasťou progra mu bolo premieta ·
nie videozáznamu z minulor očné h o
s tretnutia [autor dr. Joze f Petr o z
Vranova).
V bohatej dis kusii, ktorá len potvr dzovala neskrývané nadšenie pre prácu no poll propagácie hudby, odzne·
ll nielen informácie o práci v jedno!·
llv ých Kruhoch, ale vyplynulo z nej
i \'lncero problémov, ktoré v závere
z hrnula A. Kovái'ová - hladonle no·
vých f oriem práce , orientácia na prá·
eu s mládežou, vz ťa h zrladovatela
o KPH , propagácia v miestnych pod mienkach,
požiadavky dramaturgii
Slovkoncertu, využ!van!e priestoru
kostolov oko koncertných s ieni, účasť
s kladotelov no koncertoch súčasnej
hudby, p repo jenie populárnej a vá ž·
nej hudby él mnohé da lšie. Problém y
sú sice nie nové, ale · pos tupne so
hlodaj ú cesty nH !oh riešenie .

V pro g rame stretnutia zástupcov KPH bola aj návlteva dvo~?h koncertov
Prehliadky slovenského koncertného umenia. Záber prlbllfuje atmosféru jedného z nich - pri klavlri sólistka Marta Singel'ová, SKO . dlriguje JaD- Valta.
Sn!mka : O. Cintula
Tohtoročné s tretnutie sa do velkej miery ·nieslo v znamen! nového
ekonomického myslenia, ktoré je však
nie všade a .nie vždy celkom správne
pochopené. Kultúrnosť č l oveka
totiž cle rom naš ej spo l očnosti. K zvy·
šova nlu kultúrnosti svojim spôsobom

je

prispievajú 1 ·Kruhy prlatelov hudby
s vo jou náročnou prácou. Preto azda
väč š mi než Inokedy ch9balo ocene·
nie najlepšieh , ktor9m pravidelne
Slov koncert venoval koncert gratis.
Ze by op!!( raz bola uprednostnená
ekonomika v kultúre nad kultúrnos·
tou v ekonomike?
-EdB-

KVETA FULIEROVA
"VENOVANO HUDBE"
PRAHA 2."'2 9· KVt:TNA 1988

"Vi!novdno hudbi!" bol výstižný ndzov výstavy z grafickej tvorby
Kvi!ty· Fullerovej, ktorú
in§talovali v diioch 2.29. mdja 1988 v kaviarni
fahodový bar vo Vodil!·
kove / ulici v Prahe. Ne·
tradi čni! prostredie, k to·
r i! by sme za bežných
okolnosti
sotva mohli
považova( za stdnok U·
menia, sa postupne stalo
s kutočným salónom Jculttíry a kulttírnostl - kO·
najtí sa tu výst avy, bese·
dy s umelcami . . . Ostal·
nd vtístava patrila roddl!·
ke z Olomouca Koi!te
pôsobiace;
• Fulierovej,
v§ak u Bratislav e. fei
umelecktí
predstavivosf
zre t eľn e ovplyvňuití hu·
dolmi! motlvy, ktori! naSii
svoje vyjadr enie v de·
slatkach
litografii
l!i
ser/grafit.
Presvedčivo
zne/fí sl oud muzikológa
PhDr. Milana Adamčiaka,
ktorý navtsal [bull etin k
výstave): "S poje_ nie hu·
dobni!ho zdžitku s vý·
t uarným prejavom u die·
Iach
Kui!ty Fulierove;
prameni z hlboki!ho, dl·
horočnými skúsenostami
podopreli/ho
úprim ni!ho
v ztahu k hudbe mi nulých
st oroči i naSej stíčas nos·
ti, z nadSenia pre kreh·
kosť t ónov, ktori! napltia·
jú a rozochvieva jú unút·
ro cit li vi! ho člov eka."

- R-
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Z DOMOVA

e

Minister kultúry SSR Miroslav Válek odovzdal štát-

ne vyznamenania Za vynikajúcu prácu jednotlivcom a
kolektlvom z oblasti kultúry, ktoré Im udelil prezident
CSSR. Medzi vyznamenaným! boli Milan Ježlk, umelec k~ stolár SND, PhDr. Elena Soucová, vedúca odd. kultúry ObNV Bratislava IV, Vlasta Záhradná, pracovn!čka
Vydavatelstva Slovenský splsovater a kolekt!vy Osvetovej práce, dvojtýždenníka pre teóriu, prax kultúry, výchovy a vzdelávania, ústredia umeleckých remesiel a
Vydavatelstva Obzor.

e

Počnúc 6. aprflom 1988 hosťoval počas piatich dnl
v bratislavskom Dome ROH pod usporiadatelskou egidou
ča. umeleckej agentúry Slovkoncert kub6nsky revu6lny
alibor Tropicana de Cuba.. 120-členné teleso pozosthalo
z tanečnlkov, hudobnlkov a spev6kov, jeho ú!!inkovanle
v Bratislave bolo jednou z umeleckých zast6vok ,OOas
valkého eur6pskeho turné súboru. Ohnivé rytmy afro·
kub6nskych tancov, ale l podmanlv6 lyrika komornejllle
ladených i!lslel vytvorili neopakovatelnú atmosféru vel·
kého revu6lneho programu.

e

Do našich k!n sa dostal kubánsko-kolumbijský film
Cas smrti, Morý pred tromi rokmi nakrútil podla pred·
lahy známeho sllčasného splsovatela Gabriela Garclu
Márqueza kolumbijský režisér Jorge All Trlana. Pre hu·
dabn!kov nebude bez zauj!mavostl meno autora hudby k
filmu, ktorým je aj u nás známy gitarista a skladatel
Leo Brouwer.

e

StAtne divadlo v Ostrave pripravilo na 30. aprlla
t. r. premiéru Jedného z posledných diel n6r. umelca
V6clava .:frojana (1907-1983) , baletneJ pantomlmy Sen
noci svätoj6nskej, námetovo čerpajúcej z rovnomenného
diela W. Shakespeara. Choreografiu a réliu mal :~asi.
umelec tuboil Ogoun a. h., dirigentom bol Jan Srubaf.
Na snlmke Libulle Kuklová (Titania) a ilkriat,kovia.
Ostravské divadlo pripravilo v aprlli premiéry dalillch
dvoch hudobnojaviskových diel, a to zn6mej opery
G. Verdiho Mallkarnt bál (2. 4. 1988) a hry so spevmi
Seat' žien Henricha VIII. autorskej dvojice J. Suchého
a J, Slltra (23. 4. 1988).
.• V rámci koncertov, ktoré usporadúva Cs. rozhlas v
Bratislave, vystupoval dňa 23. 3. t. r. SOCR s hosťujúcim
japonským dirigentom Hldeaklm Mutóom a maďarským
klaviristom Adámom Felleglm. Po úvodnej predohra Král
Svätopluk od E. Suchoňa, v ktorej dirigent vhodne zvýraznil tie momenty, ktoré signalizujú neskoršiu typicky
suchoňovskú poetiku, patrila prvá časf vystúpenia Koncertu F dur pre klavlr a orchester G. Gershwina. Fellegl
sa tu predstavU ako virtuózny typ klaviristu, na ucho·
pente z džezu vychádzajúcej hudobnej reči Gershwina
troch·a racionálne založený. V "Organovej" s ymfónii
C. Sa!nt-Sa!!nsa podal orchester štandardný umelecký
v~kon, dobre vys tihol novoromantlcky exaltované posolstvo kompozicle.
M. B.

ZO ZAHRANICIA

e

Cenu nemeckej kritiky gramoplatnl (Preis der
deutschen Schallplattenkritik) za l. štvrťrok t. r. zis·
kali o. 1. tieto nahrévky: opernf komplet NemA z Portiel D. F. E. Aubera v naštudovanl s6listov, zboru, dalej
Orchestra Philharmonlque de Monte Carlo pod vedenlm
Th. Fultona (EMI), 3 Concerti A. Snitkeho s interpretmi
New Stockholm Chamber Orchestra a dirigentom L. Mar·
klzom (BIS/DiscoCenter), Mozartova Rekviem a d'. v podani . znAmych s6listov zborU: a orchestra s dirigentmi
H. Scherchenom, R. Lelbow~tzom (Westminster/TIS).
snlmka s názvom Vladimir Horowltz v nahrAvkach z
rokov 1930-1951 (EMI/ ASD).
e Direktórium Novej Bachovej spoločnosti so s!dlom
v Lipsku zvolilo za svojho nového predsedu opätovne
prof. dr. Hansa Plschnera [Berlin] a ako jeho zástupcu
prof. dr. Helmutha Rllllng a ( Stuttgart]. úalšlml členmi
v~boru sú prof. dr. W. Felix [Lipsko]. prof. D. Hellmann
[Mnichov] a prof. Z. Ri.tžlčkov á (Prah a ].
.• Polské ministerstvo zahrani!!ných veci udelilo ako
ka!doro!!ne diplom za propagAciu polskej kultúry v zahraniči ; z oblasti hudobnéhó umenia diplom zlskall klaviristka Bronislawa Kawalla a spevAi!ky Ewa Podléiová
a Barbara Zog6rzanska.
Firma Amatl Video vydala kazety so sfllmovan9mi
majstrovským! kurzami, ktoré viedli začiatkom 60. rokov Jash a Helfetz a Pablo Casats. Najbližšie sa plánujú
vydať sn!mky s Andreasom Segovlom, Josephom Glngotdom a Ivanom Gatamiá kom.
Pod záštitou polského rozhlasu a televlzie a polakej agentúry Poltel uskutočni sa v dňoch ll. a ž 17. júna 1988 v Krakove 3. ročnlk Hudobného festivalu K. Pendereckého. V rAmci 12 podujati bude znieť až na výnimky hudba významného poJského súčasnika Krysztofa
Pendereckého. Na festivale budú hosťovať doméce i zahraničné telesá (o. i. Lenin,g radské filharmónia, Bamberski symfonicl]. zbory, komorné sít bory, s61istl a di rl·
gen ti.

e
e

HUDBA A

•

T R TÚR

K histórii a perspektivam Oddelenia hudobnej literatúry MsK
Prvé registrované zbierky hudobnej literatúry boli v
fonde Mestskej knižnice v Bratislave už od
roku 1900. S!roký okruh záujemcov o tento zblerkov~
fond sl vyžiad al v r . 1964 jeho vyčlenenie do samostatného - prvého svojho druhu n a Slovensku - oddelenia Mestskej knižnice. Základný knižničný fond tvorllt
odborné publikácie týkajúce sa hudby, vyňaté z dovted a jš!ch fondov MsK a menšia časť Batkovej pozostalosti,
v ktorej sa okrem Iného zachovalo aj množstvo vzácneho notového materiálu, v súčasnosti podrobne spracovávaného hudobnými historikmi.
Po počiatočných priestorových a personálnych ťažkos
tiach sa situáciu podarllo zl e pšiť v roku 1976 prestahovanim oddelenia do terajšich priestorov. Výrazne sa
rozširll kniž ničný fond a zvýšli sa aj počet člta terov
do te j miery, že otázka priestorov je opäť aktuálna.
Ako nám povedala vedúca oddelenia hudobnej liter atúry
s. Magda Chuplková, zhruba o tri roky sa plánu je sťa
hovanie do renovovanej budovy na Kapu cinskej ulici,
kde by sa zrladenim samostatnej študovne vytvorila
možnost prezenčného štúdia materiálu z pozostalosti
bratislavského mestského archivára a hudobného kritl·
ka J- N. Batku. Ale vráťme sa k realite.
V sllčasnostl zbierky oddelenia hudobnej literatúry
poskytujú možnost výberu z asi 14 000 hudobnln, 10 000
gramafónových platni, 3000 knih o hudbe, 600 kaziet, 50
magnetofónových pások a 23 titulov domácich 1 zahraničných časopisov. Ziaf, 14 CD platni a 35 videokaziet
ešte neslO.žl čltatefom. S ich použitim sa ráta až po
prestahovanl do nových priestorov.
Všetky uvádzané zbierky, s výnimkou gramoplatn! vážnej hudby, sa požičiavajú prezenčne 1 absenčne. Práve
táto možnost je lákavá pre mnohých návštevn!kov, najmä záujemcov o populárnu hudbu, v ktorej táto knlž·
nlca oprqtl Hudobnému kabinetu UK 1 hudobn~m oddeleniam zriadeným už takmer vo všetkých bratislavských
obvodoch, vyniká rozsahom 1 ! ozmanitostou fonotéky.
Na prezenčné počúvanie 1 nahrávanie tu slúži vcelku
vhodne riešený klltlk s 10 poslucháčskýml k a b!naml,
kde cez slllchadlá občas prenikajú zvuky električiek čl
,.nostalgickej relikvie" na vchodových dverách.
Z ·absenčných výpožičiek gramoplatnl jednoznačné
prvenstvo v posledných rokoch patri nahrávkam z oblasti populárnej hudby a džezu, z hudobnln prevažuje
vážna hudba. Tento výsledok vyplýva aj zo sa!Jlotného
zloženia čltatelov OHL, v ktorom prevažujú študenti
stredných a vysokých škôl (z nich vef.ké percento tvoria
knižničnom

Súťaže sl!i!i'kových orchestrov ĽSU na Slovensku, organizované MS SSR v trojročných cykloch, majú ul svo·
ju tradlclu. Koncom aprfla t. r. celoslovenská súťaž prebieh~~:la v Koilclach [ ĽSU Sverdlovova ul. 6 J. a to už
po druhý raz v rozš!renej podobe - aj s
llčasfou
vypraných fudových sláčikových orchestrov. v· dvoch vekových kategóriách súťažilo l l sláčikových a 13 rudo:
v~ch sláč!kov~ch orchestrov z celého Slovenska.
Súfa~ace detské hudobné telesá boli verným obrazom
súčasného stavu a úrovne muzikantskej vyspelosti a ped agogického vedenia našich základných hudobných uči·
lfšt Muzlcirovanle det( bolo úprimné a presvedčivé; demonštrova lo radosť z kon taktu so živou hudbou. O vysokú úrovet1 súťaže sa zaslúžili na jmä detské a mládežnicke sláčikové orchestre z Bratislavy (ĽSU Dlbrovo
nám. ]. Košic (ĽSU Sverdlovova ul.]. Trenčlna a Iné.. Interpretácia hudby starých majstrov a j súčasných autorov sa stala pre mnohé deti cenným vkladom k vytvliranlu bližšieho osobnostného vztahu k hudobnej kultúre.
Súbory, zameriavajúce sa na osvo-jenie a šlrenle ludovej hudby sa v poslednom čase cltefne rozrástli. To
je dokladom rozširovania možnosti pestovania· tohto hu ·
dobného žánru v dedinskom aj mestskom prostŕ'edl v
rámci ĽSU. Dramaturgia progra mov a úroveň Interpretácie však prezrádza u viacerých súborov nevyjasnenosť
želatefných zámerov súť aže, absenciu potrebných ·hudobnofolklorlstlckých poznatkov u vedúcich a násllné
prispôsobovanie Interpretovaného materiálu hráčskym

zredakčne
K problematike vyučovania na ĽŠU
Problematika vyu!!ovania hudby na ĽSU st6ie nestrAca
na aktuAlnosti. Svedči o tom aj list našej !!itatelky
PhDr. Ľudmily Vlkovej, ui!ltelky ĽSU v Brne; predčasom
nám naplsala niekoJko svojich myšlienok, ku ktorým
ju podnietil i!lAnok A. Krlla, publikovaný v našom časo
pise v i!. 12/1987.
Som rada, že sa tak podnetne a otvorene plše o problematike vyučovania na ĽSU. S niektorými myšlienkaml A. Kr!ža by som však polemizovala:
1. Plsatel plše o tvrdom tréningu. Významný sovietsky pedagóg G_ G. Nejgauz spomina, že je najštastnejši,
ked konečne cltl klávesy pod prstamll To badať i u deti - a sice takmer vždy v priamej úmernosti k nadanlu.
Ak však niekto stráca radost z hry, je "naučenou figúrkou" bez vlastného vnútorného hudobne kultivova ného
ducha, chyba je potom v morálke, a nie v tom, že člo
vek obetuje hraniu niektoré iné radosti život a. [Mimochodom, v ktorom Inom odbore sa môžu doclellf vrcholné výsled.ky !Inak, než že sa s láskou pracuje, bez ohladu n a čokorvek Iné. ] Teda chyba je v morálke žiaka,
obyčajne menej nadaného, a le ctižiadostivého, často
podporovaného ctižiadostivým učltefom l rodičom.
2. Na stúpujúcu úrove11 ĽSU nie je možné a správne
útočlf! To, že sú výsledky dnes lepšie
ako včera, je
predsa výsos tne kladná a radostná črta! Vyplýva to aj
zo s kut očnos ti, že máme kvalifikovaných učHelov!
3. Súhlasim s t~m. že dobré výsledky na súťažiach nemôžu byť jediným stimul om pri hodnoteni práce učlte 
la , ktorého prácu treba posudzovať komplexne: malo by
sa vzlaf do úva hy, čl sám verejne hrá, pripadne vedie
súbory, zbory v mieste bydtl sk n, usporadúva prednášky ,
besedy o hudbe, organizuje hudobný život atď . Obyčajne
a le v súlade s t~m idú 1 výsle dky v pedagogic ke j práci.
lebo n adšenie sa prenáša l nn de ti
a k o ohe11 a tie
potom c viči a n chcú n a pod ob niť svo jh o u čite f él . [V du-

odborné hudobné školy J. ale čoraz viac aj uči'lovská mlá dež, žiaci zS a ĽSU, pretože veková hranica pre ziskanie členského preukazu do tohto oddelenia, s a znižlla
na 10 rokov. Tým je vytvorená možnost (vhodnými radami pri výbere skladieb] vplývať na formovanie este·
tlckého vkusu čltaterov a vtesť Ich aj k počúvaniu náročnejš!ch hudobných žánrov. Pracovnlcl OHL sú ochotni poskytovať dosial málo využivanú pomoc učltelom
hudobnej výchovy pri výbere a nahrávan! hudobných
ukážok, ale. aj priprava tematického výkladu. Podobné
podujatia, tzv. hodiny hudobnej výchovy sa organizujú
3-5-krát ročne v spolupráci s úsekom literatúry pre
mládež a nlekolkokrát ročne sa uskutočňujú aj tematické prehrávky s výkladom pre Domov dôchodcov na Rezerovej ulici. K činnosti oddelenl•a patr! aj organizačná
priprava jedného až dvoc'h koncertov v rámci Kultúrneho leta.
Aktivita pracovnikov oddelenia hudobnej literatúry sa
bude môcf naplno rozvinúť v nových priestorových pod·
mienkach , v ktor~ch sa po zlúčeni s Umenovednou štu·
dovi'lou vytvori špecializované pracovisko Mestskej kniž·
nice, tzv. ARTOT:f:KA, ktorá bude záujemcom Integrovane poskytovať služby z rôznych druhov umenia. V priestoroch· artotéky sa budú pravidelne týždenne uskutočňo
gramokoncerty, vldeokoncerty, prednášky z oblasti umenia s premleta nlm dlapozltivov a videokaziet. Spojenlm
audlt!vneho a vizuálneho sa vytvoria dalšie možnosti
estetického pôsobenia a výchovy umenim a k umeniu.
OĽGA SMETANOVA

možnostiam a schopnostiam. Už teraz sa objavuje nebezpečenstvo vytvárania typu tzv. univerzálneho folklórneho programu bez pevného regionálneho čl lokálneho
za kotvenia. Tomu napomáha jú aj nevhodné úpravy fudovej hudby niektorých vedúcich súborov. Preto bude
potrebné n~~alej_ ---:; fl azda l strlktpejšle, ;-:- prizvukovaf
rešpektovanie podmienok súťaže, ktoré podčiarkujú potrebu výberu vhodného materiálu, najmä repertoáru
publikovaného. tlačou od našich známych upravovateJov
a skladatelov. ú spešne sa uviedli deti z ĽSU Myjava,
pestujúce virtuózny spôsob Interpretácie repertoáru ludových hudieb, žiar, nie bez istého stierania reglonál·
nych osobitosti. Správnu cestu výberu a Interpretácie
repertoáru fudovej hudby ukázali deti z Prešova, Ru·
žomberka a Bratislavy (ĽSU Hálkova uL].
Na - záver nlekolko pripomienok. Dom umenia v Košiciach by bol iste väčšmi ožil práve prit-o mnosfou detského publika, čo by podstatne zmenilo vážnu atmosféru
podujatia. Súť až sa uskutočnUa bez programového bulletinu, či Inform ač n é ho spravoda jcu, ktorý by priniesol
základné Informácie, výsledky slltaže a podobne. Ak
hudba odznie bez zachytenia [čo možno považovať iste
za premárnenú šancu detského vysielania rozhlasu a
televizie). úda je o súťažiacich a výsledkoch Ich účin ·
kovania by ma li byť zaznamenané a patričným spôsobom
publikované. Navyše treba ešte poznamenať, že ku
s kromnému diplomu by viťazl Iste s rad osťou prijali
aspoň kytičku kvetov.
ALEXANDER M6žl
chu prestavby spoločnosti by samozrejme vedúci hodnotiaci pracovnlk mal byt prikladom!]
4. Nevyhnutnost medzičlánku medzi hudobnou výchovou v ZS a ĽSU je evidentná. Nutné je zabezpečiť vyučo 
vanie pre menej talentované deti alebo .i rovnako talentované, ale ktoré nemajú čas hudbe sa tolko venovať,
kolka by bolo žiadúce na ĽSU, alebo sa u nich záujem
o hudbu prejavil neskôr a ko vo veku šesf rokov.
Riešenie v!dim vo využiti súkromného vyučovanl it.
V Ostrave napriklad národný výbor pov10luje túto čin ·
no s ť. Je to v duchu prestavby spoločnosti! Ved ant kurzové oddelenia nestačia vyho•vleť požiadavkám na vyučov a nie hry na hudobn~ch nástrojoch!
5. Možno polemizovat s n ázorom, že efektivni a bsol venti vedia sice brilantne zahrať napr_ · Haydnovu son á tu, a'l e nepôsobia ako aktivizujúci člnltel v rozvoji v
miestnej kult:úre. Neviem, ako často sa to stáva. Hoci
autora dobre chápem l jeho úmysel, dovolujem si však
vys loviť pochybnosti, čl ex·istuje priama úmera medzi
schopnosťou dobre hrať a neschopnosťou a nepraktlc·
kosťou v živote. Tu Ide o povahové vlastnosti jedinca.
Vždy sa skôr predpokladá, že kto dokázal premôcf sám
seba a dosiahol dobré výsledky v sólovej hre, dokáže
v živote zdolávať l prekážky iného druhu. Organizačné
schopnosti sú kategóriou sa mou osebe. Dnes vyučujeme
podla novej koncepcie, formujeme deti všestranne hudobne, učime Ich tvorivo mysbief, formujeme celkový
estetický cit, budujeme hudobnosť predovšetkým v hlave
a srdci. Absolvent ĽSU by pO<tom mal byť sc hopný úmerne talentu a v spolupôsoben! s po.vahov~mi vlastno s ťam i upl a tniť sa v živote. T lačiť ale muslme nn
morálku, aby zvifazil svätý umelecký zápal, schopný
sebaobety n ad prospechárskym, ženúcim su iba za slé:ivou a úspechom, ked umenie by malo slúžiť Jen ako
p rostriedok , pomocou ktorého by niekto chcel vyniknllf !
[Je to predsa večná hlstórlia! Ci sme sa v dejinách o nej
dosť

nepoučili?]

menov ať "rudové", tomu by som
as i naozaj neprikladala váhu. Gorkij povedal: Kto chce
isť k rudu . musi isť h od n e vysoko!
ĽUDMILA VLKOVA

6. Ci sa budú školy

f

PRAŽSKÁ KONFERENCIA OSTAREJ HUDBE
Subkomisia pre stredovekú a renesaai!nú hudbu lestej Spoločnosti pre starú hudbu zorgaab:owala v toato
roku svoju tradlčaú aprllov6 konferuclu nielen v la·
terdlsclplln6rnych, ale ., medzln6rodnfch lntencl6ch.
V prožs.kom Dome s lovenskej .kultllry sa predstavili
>počas cLvoch dni (13. a 14. 4. 1988) traja zahran.l.čall
·muzlkológovl·a [PDR, MOR , USA), devJatt domáci hU·
d-ob.nl hlstor1cl a ďal š! od bor nl-<:1 z oblasti s ta rš ej ll·
terat•úry, rllozone a a rcheológie.
JCoalerencla mala ., z6hlavl dve JOmerne n6roi!n6
lAmy: 1. Tradičné a moder né ., buďbe okolo 1400/1500/
/liDO, 2. Vfznam osobnosti pre formovaale stredo'f8kel
• renesančnej kultúry.
K prvej téme, kto rá nl1tlla k úva hám nad periodizáciou de'jLn hudby, sa vyjadril vo svojom ·r eferáte s pd·
~·n.ačn9m náa:vom Medznlk okolo 1400? Jaromlr Cem9.
Podrobne zdôvodn il, že pok4al xoky 1300 a 1500 z.na·
mena ll pre č e skú huťl·bu dOležité medmlky, rok 1400
ta>k.to ch~pa t nemôžeme, kedže obdobie cca 1300 1480 predstavu je ucelenú epochu s tredovcl<6j menzu·
rálnej notá-cle, v rámci ktorej dochádza Jen k v.nútor·
n9m dynamlc3<9m preme-nám.
PrltažLivejšou sa u'ká.zaJ~ druhá téma, k.torá podnie·
tlla ce19 blo k referáltov a vyvolala aj spontán nu V9·
menu n ázor.o v med'Zl hudo bn9ml, Jtteráxnyml a kUli·
1·11 rnyml hlst.orlkml. O séma ntl.okú interpretáciu pojmu
osobnost sa pokúsil JU'! Daňlhelka V·O svojom prlspeV!ku
~aky kult'ťírnych osobnost! českélho neskorého stredoveku. Neobmed'Z.il sa Jen na v·on>kajšlu chara.kterlstliku
[vymedzenie zvl á§~neho opr<Jtl všeo·becnémul, a.Je pod·
robLl k·rHickej amalý.ze aj hlstorlok.o ·vývojové premeny
chátpa.nl>ll osobnost·! a .POU'k áwl na dnešné p,r oblémy
Mstó~le, k·to rá často od1
ha luje umelecké hodnoty neznámyc h autor.ov (•klrorých dnes <ktvallflkujeme a,ko osob.
!110Stl l ale,bo naopa1
k pozná oso·bnostl, z diela ktorSich
sa nám zachovali len zlomky. Z muzlkológo.v nadvla·
za! na t\Uo problema•tlku Martin Horyna s referátom
Osobnosti českej hudby 16, storočia. Podrobne analy·
zova l spoločens.k é postavenie a tvorťbu českSich rene ·
sanooých hudobnlk ov, čim prenlewl my~Henky J. Daň 
·heLku do konlk·r étnej hudobno-histori-ckej roviny. osob·
nostou renesančného velmoža a podmlen>k aml utvárania
hudobnej kul.tťlry šlachtlckého dvora sa zaoberal Jaroslav Pá!lle.k. S JUerárno-historickým prlspevk·o m vystl1d>ll
Zden6k Uhllf. Skúmal význam homlletlky a osobnosti
.ka.zatela pre formova nie vtedajšieho kultdl'lne.ho pove·
domla. Oalšl prednášatelia sa vyjadri.JI k problémom
umeleakej indlv,J duallty a umeleckého sebaiVedomla ( f.
Petr Ol a k otázke k-onzer.vatlvizmu v českej meštlanJ<ej kultlíre predblelohol'lské.ho obdobia [J. Peše·kl.
P.omerne ,:jednotvárny" prlebe·h kcmferencle - rate·
rát, dis kus ia , referát, diskusia .. . , ktorý hroz! po nie·
kOl>ký.oh hodinách ska tou pozornosti čl d•o k·on-ca tr,p ezUvostl a uditória , sa podarllo tentokTá,t usporlada>telom
spestri( premletnutlm dv·o ch kratšlch životopisných fl.l.

Pohfad na architektonické skvosty

Drážďanské
Už nle·kofko rokov našl mu·
zlko lóg·ovla aj ikrHicl majú
m o~nos t sledova t priamo a.le·
bo SP.rost·redokovan e kritické
sem1n6'r e, pripravované poboč
kou Zväzu skladateJov a hu·
dobntch vedcov NDR v DrUďauoch . To.ht·o roku prebieha·
ll v dňoch 7. a 8. má ja \)Od
náz·vom Hudobná kritika a bu·
doba6 propaganda. A·ktuálna
téma sa s tala l pre nás Jn§pl·
rujúcou z vlace r9ch hradlsok.
Závldenlahodn Si je už sa mo·tnSi
projekt seminárov s trinástročnou ~radlclou, ojedlnets; v
soclallsUckých lk!ľa j lnách vO·
bec. Referáty a d•ls kusle medzi predst.avltelml popredných
hudobných bn§tltúcl! [.napr!·
klad dráždansk·o u Staatskape.l·
le, Semperovou operou, rozhla.
s om,
ma s ov okomun Lk ačnými
prostriedkam! a l. l a kritikou a .
le bo medz.! ·kritikmi a prHomný.
ml k<Jlegaml č l ·predstavUelml
zv!lzu, nási}Jresvledčall o tom, a.
ké podnetné myšlienky taokéto
st·retnutla poskytujú. Neraz sa
v zaujlmavej názor ovej v9me ne .,ť.a to" do ~ivého, priamo,
v otvorenom dialógu sa hlada11 spoloč·né pravdy, v9c hodls·
ká k s poloč-nému riešeniu pri
dod rži a va ni maximálnych pravidie l etlky. v dis kusiách za.
ujali otvol'ené, nera.z 1 tvll'dé
formu lácie na adresu lnštJtlú·
ci! l kľ ltl k o v , no vžd y na úrov.
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PhiUppe de Monte, ••dlryUDa lapbaela de Saedeler.
mov o P,hi.Jlp,povl de Monte, ktoré nalkrlltUa CST Praha
pred dv·o ma rokmi (ré!la J. Gtarcla de Dueňas a f.
.Bon,avant·UNI 1. Obidva filmy vznikU 'b ez od•bOil'nej ~PO·
lupráce s muzikológmi, a tak sa ich tVIorcovia nevyhli
V•l acerým hlstor.l ckým omylom (zldeallzova.né scény zo
tl·vota na dvore Rudolfa ll., početná s'lru;plna tien v

DrUďan .

stretnuUa 1 .pre nás vfdy po·
učné a stlmulujllce.
Z hlavnýoh referáttov 13 .tl'oč .
nika seminára hudobnSich kri ·
tAkov v Dráfdanoch zaujali
•m yšlienky krUilka v slobodnom
povolani z Berlina, Franka
Sctmeldero, na tému .,Beľllln ·
ska hudobná k·rltl-ka v 20. sto·
roč! prDblém?", ktorý sa
ovdaka nad·hladu dotkol nie·
kollkých oolleho!IIVých prGblémov
nejednotnostt v hodnoten! a
rOmorodej ·kvality krltl'ky. In·
otendant Semperovej opery Ge.rd
SchOnfelder anal}'lticky v.le·dol
dialóg s kritikmi opery, naj·
mä v sdvl'Slosti s dlsproporčnýml
názormi
jednotlivých
krtti'kov. Bl1i'l.l.vá diskus-ia bu·
de maf svoje p<Jk·račovanla n <~
pravtdelnýC'·h stretnwt4ach u Jn .
tendan.ta. Hans John ho:vorJ.J o
hudobnej propagande v ku ltťlt·.
nej oblasti, do ktore j pa.trlla

semináre o kritike

ni vzájomného reš.pektovanla
sa. Rovna ko prijemným p.rekvapenlm sa nám zd'aU pozva·
nla intendanta opery čl šéf·
dra ma turga Staa t~apelle k oot.
varenému dla.Jógu s kritikmi
.,pri káve" .prlbllfne raz za
polro'k, v rámci ktorých obe
strany s dOsledtne prlprave.n·OU
anaJý:.:ou jedno tli 19c!1 predsta·
veni čl koncertov dl·9kutujú
spoločne o pl'Oblémoch a hladaj ú vs;chod~ská. V tej·to sl1·
vlslosti náom bolo roto, že u
nás sa kritika berle vážne Iba
v.tedy, ak naplše kladné hod·
notenle. V opačnom prlpade
sa od väčšiny .,dotknutých"
znesú na hla v·u krutlka nedôstojné epitetá, pr erasta júce ne·
ra z do osočovania . Iste - máme čo doháňa( - a le obojs tranne. Kriti k a:ko slobodné
povolanie a lebo zamestnanie u
nás neexistuje - tak a ko po·
tom výkon kritiky merať úrov ·
ňou proresloná·lneho zamestna.
n1a. Ved u nás kriUku roblme
všetci po,prl svojom zamestna ·
nl a v novolnádh čl časopisoch
dostáivame
zväčša
primalý
priestor. Ak kontrcmtu•jeme jba
tie zálk ladné hladlská, ostáWl
sice vera pou čného od našl.c h
s usedov, lenže vzájomná kon·
frontácla u.kaz.u je na neporov·
natelné pod mienky a možnos·
tl. Napriek tomu su takéto

nielen kritika, a•le v podstate
celá publlclstlka, dottka júca
sa hudobnej oblastl NDR. P.re
rozhl;asovSic·h pracovn!•k ov bol
zaujlmavý referá.t Get'alda Fei·
tsero Využitie a pl'lopagácla no.
·v ej huďby v roohilase. S jeho
názormi sme sa ne.ra.z museli
&rotožn!t 1 my, pretože na ne ustále ~meny vo vysl$lacej
št-ru~túre, na presuny stabl>
l·
ných tel'lmlnov doplácajú nie·
len poslucháČI!, a le predovše-t ·
kým a utor!, kt·orl zmen;u vysielania strácajú neraz svoje
posluchá-čske zázemie. Kritika
zo strany poslucháčov na nedostato k vysielania nove j hud by bola pre nás poučná, a le
v našloh podm!erikach nie celkom aktuálna. Naa>dkon naša
vysielacia štTu~túra silčasne 1
tvorbe venuje značný pr ies tor.
Diskusie s referá-tm! prerasta ll
rámec ,plinSich d·v ooh dni. O.bo·
ha tené >Večernými p reds tave ·
nlaml v Semperovej opere [Sos.
ta.kov.Jč Nos, R. Strauss Elektra l a protuovým koncet· ·
tom sklada tela strednej gene·
rácle Wolfganga Helsiga, vy·
ot<vor lll us porlatd:ateJia na čel e
s FrlecLber.tom Strellerom <l
Agatou Sohlndlerov.au pr.Jazn l·
vé pracovno-spoločenské vf•ken.
dové dni s hudbou a problé·
mam! okolo nej.

ETELA CA.RSJCA

dvorskej kapele a ď.) . Hlavné slovo k 7llodaotenlu fll.
mov dostal odbornlk ne to mtjpovola.n..t§l, §pecloal1sta
na osobnost Ph111PIPll de Monte, americký muzLirolót
Rdbert MndeN, v sllčasnostt pôsobiaCI YO V~lednl. Vo
svojom vysttlpenl predlo!U najnowte objavy - nem6·
me dopisy Phlllppa de Monte z posledillSich rokov jeM
!Ivota, ktoré obsahujll zaujlmaové tldaje o !lvote na
d.Yore, w:fa'h och umelcov a osvetlu}d ad osobnosť tohro
vyotk.a•jdoeho renesan&tého hudobnl•k e, k.to.r9 zomrel a
je pochovaný v Prahe (16031.
K zaujlmaivým reter6·tom pa.trllo vyst1l,peinle madat·
skaj hudobn&J· MstOl'lčcy Ilony FerenczloQIVej, k·tor6 ho·
vorlia o viachlasných variantoch stredo- 'll výc.hodoeu·
rOpskeho oa.ntloa v 17. storoč[. P.odrobne cbaiMkterjm.
vala Pre§ovský g·radu&l, pamiatku madarskej clt'kevnej
oboe v Pmove z r . 1635 (t. č. v Budlllpe§tll. vs;ste~y
svojlcb VSiStrum<W ,pohotovo demonštroWi·lta aj klavlrny·
1111 111<4!kam1 (z Pre~skéh<> graduá.lu, l!ubtokého spev.
nl•ka a Vletor.tsovej tabu la~ry). Polská muz!dtolog!č!ca
Elzbieta Zwollňsdta (z varšavskej katedry budolmej ve·
dy) prednášala o potskýoh humanlstlokýcat metTlckýcb
Odach 16. storočia. Hudobným repertoárom 17. storočia
na Slovensku sa zaoberala Marta Hul:ková, prl~om po·
ukázala na rozdle·lY medzi jednotlivými ob.lasfamt po·
rovnanlm bratislavského a levočského hud·o lm6ho fon·
du. Z českých hudDlmýcb hlstorfkov zaujal Petr Danl!k
prlspevlkom Rožmberské .,Ll:brl muslcl" a hudobnSi re.
per.toár v Cechác.h oko~o r. 1600. Analyzoval v ňom
štyri hudobné Lnventáre rožmberskýoh mu.zliká.JII z rokov 1573 - 1810.
Vystťlpen·l.a osta tných referentov k·o nferencle potw·
dUl široký záber českej hudobnej hlstoorlograf.loe. Llte·
rárnyml bratst vami sla nského kraja [Kl•adno a ol«>lkll
sa zaobarla:lra E. Ml•k anová, J, Seohnalovl sa poct.arllo od·
hallf krom!ifltskeho kry,pro8'1'am1stu 17. sroročJa, J. Ber.
kovec referova l o dizertlicll J. Re!mara ('Jena 1673).
«"Ml'OU Qpernou tvorbou G. F. Hll'lldla sa zapodieval R.
Pečman a o Benešovskom kanclonál:l zo 16. storočlill
Informovala Z. Vlmrová. Medzi muzl'kol6gov zav!.tal a)
archeológ f. Bllioha so 9tredoveik9ml p!~~aml, rolnlč·
karol a so zlo.m·kaml bar.okove·j flauty z olomouckého
náleziSka .
Napr.lek tomu, Je konferenciu neoblš.Ia ,.chl"'Ollck6
c~oroba" takýc:Jlto a'kc11 - kvOli bob&t9m diskusiám
sa na posledných reterujt\clch \diel len mJ.nim61ny
časový priestor mysllm, že pod·u )atle bolo velmi
1ls.~é. pre llčastnf•kov zaujlmavé a pold:netné a prt
českú h16t·o.rlog·r atlu starše.j hudby dobrou vlzlltli:<Ju Jel
preCOVIIlýc.h dspeohov. Nemalou mlero.u prispeli k tls·
pe§nému priebehu kooterencle aj svojou 090bnou tni·
cl.aJU.v ou jej us,porlad:atella dr. Jaromlr Cerný a dr. Petr
Dan!ik, k·torl pod.ou.jatle t.te! viedli.
JANA PETOCZOV!

Poznám~

podnietené
muzikolo_
gickou onferenciou
v jakutsku
Začia·t\kom aprila 1988 som bol
.. tak·utský ~tSilM nie je !ttlom tra·
., hlnnom IDIIte JakutskeJ ASSR
dlčným . Je to štýl nový. Podla
Da konferencii venovanej drum·
toho, ako hr.al1 na dl'umbllach
bil. ~nie to ta·kmer neuverltelne,
najstarši 1lčastnl-cl festiva lu, usuže o ta,kom malom nástroj!, kt·o rý
dz·uje.m, !e pOovodone aj tu hrávali
pri hre a•nl poriadne nevidieť, sa
oo dr umblia-ch z.náme ludové pes·
nlčoky. A! pri oživovani trad!cle
>k ona la velká konferenda, oo kto.
rej sa zúčastn111 desla>tky špeclazačali vml•kat rôzne zvlikomaleb·
listov zo 17 oblasti ZSSR a doné efekty - ooa>r. zvolania ku·
kon-ca d!Vaja zo zahraničia. A nie·
kučky a tento proces pomčuje. Vymý.šlanla zvukov natol.ko
len to: ko nferencia spojené s les.
tlvalom vy.tv6ra.Ja v tte dn! dom!zaujali 1nter.pretov, !a napr. a j
oontu kultiimeho !Ivota hla vného
osemročné dievča m1 povedalo, ll
mesta a záštitu nad ňou prevzau · samo zlo!llo u! tri zvukové .,kom.
na}vyššl predstavitelia štátnych · pozlcle " poskladané zo znémycl\
orgánov.
piesn! a zvláo§tnych zv'lll<Gv - obZau.jlmal som sa, pre·v daže, pre.
vykle na tému prlohod·u j&'l.
čo prá"'e v Ja!kutsku usporiadali
Nlek·torl kolegovia ml poveda-ll
prvú celozvll-zovú konferenciu o veta prikladov o spätosti 1rumblt
drumbli a zlstU som, že je to vya ša·manského bubna. Zaujlmala
sve ble.nle zaujlmavé: V polovlť:l ma predovšetkým väzba bubna s
še sťde sla·t ych
rokov na drumbli
hudobným lukom. Všimol som sl
hráva lo Jen p6r jednotllvoov. TI v§ak, že nlekitorl hostltel!.a moju
sta rš! s ice vedeli hrať, a le akosi
otázku viackrát ta:k·tne prebllad.JI.
na tento nástroj pom·budll. Vtedy
Zistil 90m potom, te §amanizmus
m ladý absowent llng>VIst1•ky Ivan
cMpu predovšetokým ako . prejav
Aleksejev vytvoril sťlbor, ·ktors; nábo~ns~va a neuVI6domujťl sl Je·
tento nástl'IOj p·ropagova'J najskôr
ho. význam p.re myslenie a f•ormo·
v Ja·~utsku, potom v Moskve a ne.
vanie celej kul·t1l.ry. Ale tak a·ko.
skOr l v zahranič!. Za dlvadsaf ro- európske umen1e n811lomo pacho·
kov sa stala. dxumbla výmamn9m
pit bez poznania biblie, .tak anL
h·udobn51m nástl'o jom Jakutska. V •kuHtlry Slb!rl - vrátane Jalkutskej
JakutSokej fll.harmónJ.l menova li só. - nemo!no poc.ho.plf bez po.znallstu na drumblu, sklada.rella preň - n l.a šamanizmu, napi". bez poznaho plšu konceJJty a komorné Sklad.
nl.a šamanského .,boméhoM a .,dol.
by a po celej re.publi'ke na tomto n éhoM sveta, k·roré sa stall prl'lls·
nástro.}! hrajú stovlky da1šlch sótorom dejGvej osnovy slá.v.neho
listov - Jen tak pre seba. Preto
ja.kutsktibo eposu Oloooho.
bola konferencia o drumbll v ja·
Z Jaku.tska som sl prtnlesol v"l&
kutsku, a t·o je tiež vysvet.Jenle, otáznl·kov : Co sa to tam robl s
prečo boU všetky koncerty vypre·
drumblou? To no-vé - oo vzrnká
dané.
- má jeoooz:n.ačne a>kcen.t estrád·
Mal som dojem, že ja·kutská r e. nej zábavy. Nemomo však nevl·
nesa ncla drum'ble zacllvá.t!La aj
dlet, že s tý•mto procesom sa !denostatné o·blastt ZSSR s prlmeratltlkujú stovky ludf. Situácia je
ný,m ta•k ut.ským v.plyvom: Hostia,
zr~jme zložitá. Korene •h.ry .na tom.
ktor! na fes tivale vystupovali, nie.
to nástroji sa práve v Jakuotsku
len!e hrall na kva.LimSich jaku1·
dotý.kajd najstaTšlch vrstiev vý.vo·
ja luds kej k·ul't1lry. Dá sa nástroj
s k9ch. drumblla·c h: ale použlvall
.a j nápadne prlb.uzné zvukomalebob0ipll1utý myšllenklllm1 neollt·u zo.
né efek:ty, Jeden účasmllk z Estón.
sdladlt s myšUenkovým kootex·
s ka sa m l prl:rmal, !a "je to veltom s účasnost.!? Prečo sa Jakutl
ml ohytlavé a nedá sa tomu od·o·
v stl•časnost! upriamujú práve na
.Ja t".
d.l"umblu? Od,poved na tieto otáz·
Za pár dní sa sice č-lovek ne · 'ky nepoznám, ale zdá sa ml, že
mOže sta t exper tom na jaJkU>tské .., záujem 'O drumblu v J.aku•tsku sO·
problémy, ale keď som na hrá,vat
vis! aj s lntuH!vnou sna!hou Ich
najstaršfch účast.ni•kov festl>Val u.
kultúrne j ldentlUkácle.
uvedomil som si. že .a traktiovny
IVAN MACAK
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ABONENTN~ KONCERTY

CYKLU A-B
Nevšedná dramaturgia, lákavá Interkonštelácia - to boli najväčšie
devlzy abonentného koncertu Slovenskej
fllharmónle, ktor9 odznel 13. méja t. r.
Navyše, tento koncert bol poslednou zaťažkávacou sktlškou nášho popredného
orchestra pred turné do Prahy a do
NDR. Neprekvapovala preto solldne zar,Jnená Koncertná sieň SF. Za dirigent·
ským pultom stál tentoraz hosťujtlcl dirigent, skladatel a klavirista Marius Con·
stant, umelec zvučného renomé, ktorého profil sa formoveJ predovšetk9m pod
vplyvom franctlzskej hudobnej moderny
20. storočia. Dôkazom vztahu Mariusa
Constanta k tvorbe franctlzskych majstrov bolo prvé člslo programu jeho
bratislavského vysttlpenla jednoi!asťové symf6nla zostavená z hudby De·
bussyho Pellea a Mellsandy. Constantova tlprava legendárneho opusu svetovej
opernej llterattlry v podstate vyrastá z
dramaturgie diela, je akousi dramatlc·
kou symfonickou skratkou scénickej pôvodlny. Ide, samozre;me, o svojrázny
prlstup k hudobnému odkazu C. Debus·
syho, no nemožno povedať, že by čes
koslovenská premiéra symfónie Pelleas
a Mellsanda nebola poučnou. Prinajmenšom poukázala na základn\1 substanciu
Debussyho poetiky a odkryla nejedno
pôsobivé miesto partlttlry. Skoda, že orchester SF akoby ešte nebol s partlttl·
rou diela celkom vyrovnan9 a hudobnému procesu neraz ch9bala lmpreslonls·
tlcká ,.opojnosť" zvuku.
Velmi pekn9m zážitkom bolo druhé
člslo programu 3. koncert pre klavlr
a orchester c mol, 'op. 37 Ludwiga van
Beethovena. POvodne avlzovan9 japonsk9
klavirista Ken Ara musel zo zdravotných dôvodov svoje vysttlpenle náhle
odriecť a prlležltost dostal vltaz 7. Beethovenovej klavlrnej stltaže vo Viedni
(z roku 1985). mlad9 rakQsky pianista
Stefan Vladar. Záskok je vždy viac-me·
nej nevďačnou úlohou prinášajúcou mnohé úskalla. Stefan Vladar však nezaváhal a podal nesmierne sústreden9 a maj·
strovsk9 v9kon hodn9 vyspelého majstra.
K lnterpretácli známeho koncertu prlstu·
pova! s klasickou viedenskou eleganciou,
korektnosťou voči hudobnému zápisu a
voči štýlu. Napriek tomu, že jeho výrazov9 svet sa pohyboval v pomerne šl·
rokom ambite, prevládala umiernenosť
a subtllnost v riešeni menšlch aj väčšieh
tektonlck9ch plOch. Obdivoval som na l·
mil majstrovské diferencovanie jednotil·
vých dynamlck9ch hladln, nádherné
mezzoplano ( brllantne diferencované od
piana, resp. planlsstma). vláčne legato,
ako aj preclzne predvedené non legato.
Pre hráčsky profll S. Vladara je charak·
terlstlcká metrorytmlcká pregnantnost,
schopnost komunikovať s orchestrom aj
v agog!cky obtažn9ch úsekoch.
Po prestávke patrlla Reduta opl!t lm·
presionizmu, avšak v mnohom špeclflckému a odlišnému od úvodnej debussyovskej symfónie. Marius Cnnstant predviedol v spolupráci s mezzosopranlstkou
Jitkou Zerhauovou a mužskou spevéckou skupinou pôsoblacou prl PKO neskrátenú podobu hudby k baletu Manuela de f'allu Trojroh:f klobúk. Dielo, kto·
ré žije na svetov9ch koncertných pódiách predovšetk9m v podobe sultov9ch
úprav, odznelo teda kompletne. Neskrotný temperament, nákazllv9 optimizmus,
vytvárajtlci väzby medzi impresionistlc·
kými východiskami de Fallu a jeho ·neoklasicistickým! amblclaml, h9rlvá inštrumentácia - nič zo spomenutých kvalft
nechýbalo v koncepcii M. Constanta. Hoci neskrátená podoba Trojrohého klobl1·
ka je nesmierne obťažná vzhladom na
mnohotlsekovost a rozštiepenosť formy,
domnievam sa, že hudba k baletu brat!·
slavské publlkum zaujala.
'
1r:0R JAVORSKt'
pretačná

Abonentnými koncertmi tretieho májo·
vého týždňa (17. a 18. 5. 1988) vyšla
dramaturgia SF' v tlstrety milovnlkom
spevu a opernej hudby. Mnohl z nich si
však nevšimll zmeny termlnov, a tak
vera miest ostalo neobsadených. Našťas
tie sa to neodzrkad11lo na nadšenl, s
akým prltomnl sledovali výkony popredafch s611stov, orchestra a šéfdirigenta
SND. Podujatie malo charakter ozajstného galakoncertu, aké občas môžeme
vidiet v televlznych prenosoch z cudz!·
ny. Našim umelcom anl vera nechýba,
aby sa pribllžill k výkonom svetovej
špičky, Iba ak v niektorých prlpadoch
treba viac štýlovej vybrtlsenostl a reklama. Opätovne sme sa presvedčili,
že o krásne hlasy nie je u nás ntldza:
v pomerne žlčllvej atmosfére koncertnej
siene SF zažiarill v plnej kráse. Aj orchester znel bohatšie a plnšie, no chvllaml, žiaf, na tlkor spevákov. Dirigent
Oliver Dohnányi zrejme neuvážii , že hrá ·
čov nemá v divadelnej ,.jame", ale na

pódiu, a navyše - ako aj mnoh! lnl di·
rlgenti - podlahol vlastnému muzikantskému temperamentu natofko, že miestaml zvukom prekryl napr. aj taký hlasov~
fond, aký má basista Jén Galia (v árii
Basil1a). No na vlne je vari aj naše obe·
censtvo, ktorému lmponujtl decibely, zatial čo ozajstnú kvalltu často nedocenl ... Z. troch orchestrálnych člsiel najpôsobivejšie vyznelo Intermezzo z opery Sedllacka česť; prispel k tomu zvuk
velkého organa, ktorý umocnll slávnostntl atmosféru skladby. Ch~ball však pianissimá - najmä v jej závere.
Z predstavltefov mladej generácie najkrajšie výkony podali - tenorista joze[
Kundlák ( Nemorlno) a sopranistky Ľu·
bica Rybérskil (·Amélla) a Livia Aghová
( precľtená Micaela). Talentovaná Jana
Valéiikové (Rosina) dosiahla v ťažkom
odbore koloratúrneho .sopránu pozoruhodnú úroveň, no vari by jej prospelo
vtac sa zamerat aj na vokálne finesy
(piano, správne umiestnenie dychov
vzhladom na text a pod.). V náročn~ch
člslach sa slubne uvledll mezzosopranistka Jaroslava Horské ( Azucena) a
tenorista Ľudovft Ludha, ktorý sa prezentoval spoločne s barytonistom Jénom
Ourčom v duete z Dona Carlosa, ale aj
samostatne
(Cavaradossi). Ozajstným
bonbónikom večera bolo spoločné vystú·
pente otca s dcérou - Frantliika Llvoru
a Dagmar Llvorovej - v duete Dona
josého s Mlcaelou, ktoré nám nevdoja_!
pripomenulo podobnú udalost spred vyše tridsiatich rokov, ked Benjamina Glg·
ll vystupoval spolu s dcérou Rlnou v
tom Istom duete ...
Naše očakávania v plnej miere uspokojlll aj basisti Peter Mlkuléii (Filip) a
Jozef Spai!ek spolu so sopranistkou Mériou Turňovou (dueto Adlny a Dulcamaru z Nápoja lásky). Mezzosopranistka
Ida Klrllové uchvátlla obecenstvo dravým prednesom árie Eboll so suverén·
nym zvládnutfm obávaných polôh a za·
vďačila sa mu Habanerou z Carmen, v
ktorej však bolo vari prlvela portament
a málo zrozumltelnostl. Výsostne divadelne cltlaca sopranistka Magdaléna Blahuiilakové sa prlvelml dala strhnúť dra matizmom svojich člslel. Prejavllo sa to
najm!! v mozartovskom duete s J. Kundlékom, ktoré sl práve na koncertnom
pódiu žiada väčšiu štýlovtl vyváženosť.
No aj vo verlstlckej hudbe ( Santuzza)
by jej farebne bohatému hlasu prospelo,
keby sa v tomto smere väčšmi ovládla.
úspešný večer bol zakončený efektným prldavkom - kvartetom z Rigoletta (Valášková, Horská, Kundlák, .Ourčo).
LJUBA MAKOVICKA

KONCERT CYKLU PRE
SúCASNú HUDBU
Pozoruhodný dramaturgický čin - zavedenie cyklu pre súčasntl hudbu v May·
zesovej slenl SF - žial, ocei'luje len ma lá htstka záujemcov. Najm!! ak sl uvedomlme, že prezentácil súčasného svetového umenia a uvádzaniu diel dnes už
klasikov hudby 20. storočia, sa stále ve·
nuje nepomerne menši priestor ako staršlm historicko-štýlovým obdobiam, bola
by nesmierna škoda, keby sa tento cyk·
!us jednoducho pre svoju ,.nerentabll·
nost" musel zrušlt. Azda si málokto uvedomuje, že tu zaznlevajtl mnohokrát dle·
In, ktoré sa desiatky rokov neobjavovall
na koncertných pódiách, ba dokonca
mnohé (napriek popularite v za hraniči)
až teraz zaznamenávaj\1 svoju slovenskú
premiéru. Nadväzuje sa tak vlastne na
tradlclu šesťdesiatych rokov, kedy vo
zvýšenej miere znela domáca 1 zahra·
ničná tvorba najnovšlch, ale aj vývojovo
staršlch etáp hudby 20. storočia. Každá
spoločnost totiž musi pochoplt, že nezáujem o najnovšie dianie v oblasti umenia môže viest k nedozlernym následkom - tento problém možno vyhrotiť
uvedenlm prlkladu z Inej oblasti umenia, napr. literatúry, kde sa nám zdá
absurdné, aby m!lovnlk beletrie či poézie sledoval tvorbu tba autorov minu·
lých storoči, kým v hudbe je to bežné.
K tomuto dlhšiemu t1vodu ma vypro·
vakoval 7. koncert spomlnaného cyklu
SF, ktorý skutočne tak po stránke vý·
beru 1 kvallty skladieb, ako aj po strán·
ke Interpretačnej patril k špičkovým.
Magdaléna Haj6ssyové, svetom uznávaná
hviezda speváckeho umenia, a Daniela
Rus6, klaviristka mimoriadnych kvalit.
odvledll taký výkon, že doslova sfanutizovall tých nlekofk~ch prltomných
poslucháčov, ktorl akoby sa v podvedoml
cltlli vlnnl za takú malú tlčast a chceli
to ,.odčlnlt" nadšeným potleskom.
V tlvode zaznelo Sedem raných piesní
op. 2 od Albana Berga, ktoré vznikli v
obdobi šttldil u A. ScMnberga v rokoch
1905-8. Sú ešte v znamen! rozvljania romantickej tradlcie, zárove1i. však pred·
znamenávajú neskoršie vývojové štádium
atonálneho a dodekafonlckého spôsobu
kompozičnej práce. K málo známym pa tria Dve básne na slová K. Kadosovej
(Na tur, Antwort l z r. 1934 od bratislavského skladatera Alexandra Albrechta
( nnpriek tomu, že vznikli v obdobi jeho
tvorivého vrcholu). Ich hodnota nie je
podmienená len tým, že v č a se svojh o
vzniku predstavovali jeden z na jv yššíc l1
s tupňov. kompo zičného vývo ja na Slu

vensku (odvážne a Iterácie, chromatizmy,
akordické stlzvuky, ktoré znamenali prekročenie hranic tonality smerom k a to·
nalite), ale práve schopnosťou aktua li·
zácie umeleckej výpovede v stlčasnosti.
Od jedného z najv!lč š lch s kladatelo·v pol·
skej hudby Karola Szymanowského u·
viedla M. Hajóssyová výber z plesňo
vých cyklov na slová T. Mic!nského, z.
Szymanowskej !l z Iúbostných plesní
Haflza, ktoré vznikli v rokoch 1905-15.
Krása týchto z romant!z.mu vyrastajtlclch
plesni ( schumannovsko-choplnovského okruhu) tkvie predovšetkým v prosto te
a výstižnosti zachytenia atmosféry ml·
lostnej poézie hudobnými prostrledka·
mi. Dve plesne od Alexandra Moyzesa
na verše Jána Smreka z r. 1962 repre·
zentuj\1 odlišný prlstup k zhudobňova 
niu poézie, ktorého korene siahajtl do
obdobia kryštalizácie slovenskej hudobnej moderny (modálny základ vychádzajtlci z domácich folklórnych zdrojov a
deklamačný prlnclp vokálneho prejavu).
K najvllčšlm umeleckým zážitkom pat·
rl ll Chants de terre et de cle l (Spevy
zeme a neba) od Oliviera Messiaena, s
ktorélro tvorbou sa u nás vo zvýšenej
miere oboznamujeme vďaka jeho výro·
čl u. Tento šestčastový cyklus ( Zmluvd
s Mi, Mojej žene - Antlfona ticha. Na
deň strážnych anjelov Bábätko Pllul·
ka, tancuje. Malému Pascalov! - Dtlha
nevinnosti. Pre môjho malého Pascala
- Rub a Ile polnoci. Venované smrti Vzkriesenie. Na Velkonočný de1i.) na
vlastné texty z r. 1938 patri k skladatelovmu prvému obdobiu, ked vychádza júc z neskorého romantizmu, impresia·
nlzmu a najmli z tvorby Debussyho, Du·
kasa, Milhauda, Joliveta, Stravinského a
in~ch nachádza vlastný št~lový prejav.
Charakterizuje ho vynachádzanie origl·
nálnej melodiky (na základe štúdia naj·
staršlch hudobných prejavov a vtáčie
ho spevu vytvára tzv. mody melodické,
usporiadané podla možnostf transpono·
vatelnostl). metrorytmlky (rytmy s a dl·
tlvnymi hodnota mi, neretrogradovatelné,
asymetrické, augmentované a dlminuované atd. rytmy). polymodálnej organizácie na základe štúdia európskych 1 ml·
moeurópskych kultúr a Ich genézy (sta·
·ré antické a grécke, javanské, černo š ské,
juhoamerické, indické atd. hudobné prejavy). Spevy zeme a neba už odrážajtl
Messiaenovu typickú farebnosť, nekonvenčnosť
členenia
hudobného času i
zvláštnu výrazovosť, označovanú výrazom .,mystická senzibilita". Obe umelkyne dodali tomuto poslucháčsky náročné·
mu dielu neopakovatefnost magického
účinku, ktorý ta k často pri menej zaujatých interpretáciách chýba.
ZUZANA MARTINAKOVA

MLÁDEŽNÍCKY
ORCHESTER
G. MAHLERA
Po minuloročnom vysttlpenl Mládežnlc·
ke ho orchestra G. Mahlera ( 29. 4. 1987)
l Európskeho komorného
orchestra
(26. ll. 1987) v Bratislave - pod vede·
nim svojho inšpirátora a .,hudobného
riadite!a" Claudia Ab bada sme so
vzrušenlm očakávali ďalši mimoriadny
koncert prvého z menovaných telies.
Tým skôr, že Mládežnlcky orchester G.
Mahlera mal po prvý raz vo svojej mia·
dej histór!l (vznikol r. 1986) svoje pracovné dvojtýždli.ové sústredenie v CSSR
- konkrétne v piešťanskom Dome ume·
nla SF. Je známe, že toto teleso sa skladá vždy z iných mladých budúcich pro·
feslonálnych hudobnlkov, ktorl prejdtl
náročnou konkurznou skúškou pred nezávislou porotou. Jarné a letné sústredenia (predtým boli v Raktlsku a MĽR,
v lete t. r. budú v Západnom Berline spoločne s Európskym komorným or·
chestrom) intenzlvnym štúdiom nároč 
ných partitúr na jml! romantickej hudob·

Mládežnicky nrchestP.r G. Mahlera -

nej literatúry, zbližujú hudobné cltenle.
profesionálne nadšenie, vytvára j\1 kontakty pre komunikovanie mladých Iudi
z rôznych spoločenských sústav. Zodpovedá to ideám, ktoré viedli k založeniu
oboch spomlnaných telies. Mládežnlcky
orchester G. Mahlera má okrem iného
za ciel pe ~ tovaf hudobn~ odkaz G. Mahlera, ktorél.o dirigentská činnost sa spá·
ja s viacerým! európskymi krajinami a
mestami (o. !. Viedeň, Budapešt, Praha,
Ľublana a !.). Najm!! z týchto krajin sa
združujtl mladi hudobnlci do spomlnaného orchestra. V tomto roku okrem Rakúšanov, Maďarov, Cechov, Slovákov a
Juhoslovanov boli v telese i mladi hu·
dobnlcl z Tallanska, Svédska, NDR, NSR ,
ba l z Austrálie.
V tomto roku sme Mlédežnlcky or·
chester Gustava Mahlera - po jeho ,.slo·
v enskom" sústreden! v Piešťanoch (trvalo do 5. 4., kedy sa uskutočnil prv9 koncert orchestra v Dome umenia SF) počuli aj v Koncertnej sieni SF [6. 4.).
Pravda, tu sa turné Mládežnlckeho orchestra G. Mahlera neskončllo. Pokra·
čovalo do Budapešti, Viedne a Prahy.
Zial, Claudlo Abbado si tentokrát ponechal Iba dirigovanie Prokoflevovej kantáty Alexander Nevskij vo viedenskom
Konzerthause. Na čele telesa sa strledalt
na turné anglický dirigent James Judd
a rakúsky dirigent Manfred Honeck. My
sme sledovall naštudovanie koncertu, na
ktorom odznela Dvotákova 8. symfónia
G dur, op. 88, Mahlerove tri piesne zo
zbierky Chlapcov zázračný roh a Adagio z Mahlerovej 10. symfónie - pod ve denlrm dynamického a výbušného Angl!·
č a na Jamesa Judda. Nepochybne má za
sebou velktl kariéru - a pred se6ou
iste slávnu budúcnost. V jeho chápani
Dvoi'áka nám vša k chýbalo hlbšie po·
znanie mentality skladatela i slovanskej
poetiky vôbec. Judd - dlrlgujúcl - ok ·
rem Mahlerových plesni - program spa·
m!ltl, je velrml eruptlvny mladý muž, ktorý priam kypl energiou. Lenže Dvoi'ák
vyža duje ~ spevnosť, mäkkosť llnll, poetickosť kantilény, vzdušné piana, ktoré
čosi vypovedajú o slovanskej citovosti.
Tieto elementy sme v predvedenl Dvo i'ákovej 8. symfónie postráda!!. Nepochybujem, že v Mládežnlckom orchestri
G. Mahlera boU rovnako kvalitnl hráči
ako v minulosti, ale ukázalo sa, že zjed·
nocuJúca koncepcia, pedagogické vedenie a Introvertnosť dirigenta sú urču
jtlce pri konečnom zvuku takého mladé·
ho telesa, akým je napriklad tento or·
chester. Určite - z reakcie samotn9ch
hráčov to bolo evidentné Ich nadchol
temperament dirigenta, ale zorientovaný
poslucháč postráda! abbadovsk\1 kultúru
a ušlacht!lost. Dynamická predimenzo.vanosť 130-č!enného aparátu navyše pre·
forslrov a la zvlášť l. čast symfónie.
Lepš ie vyzneli tri plesne zo zbierky
G. Ma hlera Chlapcov zázračný roh
( Rheinlegendchen, Wo die
schônen
Trom pe ten blasen, Urlicht). kde expreslvna lyrika Mahlera korešpondovala s
velkým ges tom l rozmachom dirigenta.
vefkoryso stavajúceho zvukovú klenbu
týmto piesňovým klenotom. Sólistkou bo·
la kultivovaná, vo všetkých regisll·och
vyrovnaná, temným hlasom spievajtlca
rakúska mezzosopranistka Margareht
Hintermeierové, ktorú by sme nu pódiu
bratislavskej Reduty počuli radi i v bu·
dúcnost!. Je to kultivovaná a lntellgen't·
ná speváčka. S mimoriadnou vntltornou
energiou bolo načrtnuté i záverečné Ad.t·
glo z 10. symfónie G. Mahlera - bllžšie
svetu dirigenta, než Dvoi'ákova hudba .
Ale i tu - zvlášť v záverečných úse koch - sme postrádali tie delikátne dy·
namické odtiene, ktoré má v sebe 1 ta ·
káto expreslvna partitúra. Mládežnlcky
orchester G. Mahlera imponoval svojou
zostavou, jedinečnými hráčmi v jednotl!·
v~ch sekciách (demonštrovali to aj na
mimoriadnom komornom koncerte v
Piešťanoch). velkýml tušenými muzikant·
skými rezervami, ktoré z nich zrejme
dokáže ,.vytiahnuť" naJm!! osobnost ty pu Claudia Abbada. Ten je nielen verkým dirigentom, ale aj psychológom a
!maginatlvnym partnerom svojim mlaTER~ZIA URSINYOVA
dým prlatelom.

v inšpirujúcej )Jracuvnej atmosftlre.
Snímka : M. Ottinger

Japonský dirigent Hideaki Mutó

S OVENSKO-OSTROVPOKLADOV
Narodil su roku 1948 v Nagasaki. Pozndme ho zo spolupráce s viacerými českými a slovenskými telesami,
hosťuje u Slovenskej filharmónii , s ktorou absolvoval
i zdjazd SF do Japonska r. 1987. Zije už viac rokov u
Prahe i so svojou Japonskou manželkou - spevdčkou.
odchovankytlou viedensk~ho hudobn~ho Skolstva. Okrem
japončiny, angličtiny a nemlJiny hovort dobre i po čes 
ky - a zopár slov mi povedal l po maďarsky. V tejto
súvislosti spomenul výrok svojho profesora - pdna Sal tó: "Ak chce§ porozumieť hudbe ndroda, mus!§ sa naučiť jeho jazyk". (Ale dalo by sa to povedať l naopak ... j CeSt/na bola pre mlad~ho Japonca tvrdý orleSok, ale zvldd ol ju a dnes sa už polcú§a aj o sl ovensk~
slovd, hľadajúc ich s prlslouečnou japonskou zdvorilosfou a snahou, vyjsť partnerovi u rozhovore u ústrety.
Hldeakl Mutó je sprostredkovateľom 'hudobných a kultúrnych kontaktov medzi dvoma vzdialenými krajina ml - Japonskom a Ceskoslovenskom. Styr/dsafročn~ho
Japonsktho dirigenta viaže k naSej vlasti obdiv k čes 
kej hudbe a dirigentsk~mu umeniu, zvldU Zdetlka K oi:lera, ktor~ho je ~lakom.

Ako ste sa dostali k hudbe - dávam na tívod tra·
ale vždy Ináč zodpovedanú otázku.
- Moja ma tka dlhé roky velmi dobre hrá na tradlč·
nom 13-strunovom japonskom hudobnom nástroji kot6 .
Otec, ktorý vyučoval na univerzite č!nsku literatúru,
hra l na klav!rl. Ztar, už zomrel. Rodičia - napriek amutérskemu pestovaniu hudby v· našej domácnosti - ne·
chceli, aby som sa hudbe venoval profesionálne. Dali ma
u č lt hre na klavlrl, ale mal som sa stať advokátom
alebo lekárom. Rozhodujúci vplyv na moje dalšie osudy· mal jeden koncert v Tokiu, ktorý dirigoval L. Bern·
stein. Bol som vtedy 14- ročný. No a nakoniec som dosiahol, že som mohol študovať na vysokej hudobnej
škole v Tokiu, ktorá sa volá TOHO·GAKUEN. Mojim pe·
dagógom bol prof. SaltO, ktorý vyučoval okrem dlrlgo·
vanla 1 hru na violončele. Bol to vynikajúci pedagóg.
Vychova l violončelistov takého formátu, ako napr. Cu·
cum!, Iwas akl, Fužlvarová, z dirigentov Wakasuglho,
Ozawu a Iných. Ja som u neho študoval dirigovanie
l kompoz!clu. MOJ profesor zomrel r. 1974, doposlal však
na neho spom!nam ako na velkú osobnost.
Ako ste sa skontaktovali s dirigentom Z. Kollerom
a českou dirigentskou lkolou?
- Roku 1975 som na koncerte jedného japonského orchestra v Tokiu videl po prvý raz dirigovať Zdeňka Koš·
!ern. Po spom! na nom koncerte s L. Bernstelnom bol pre
m ňa tento zážitok ďalšou velkou udalosťou. Umenie
Z. Košlera na mň a totiž zapOsobllo tak sline, že som sa
rozhodol u neho dalej š tudov ať. Roku 1976 som - po
absolvovan! - už dokonca dirigoval v Tokiu, ma l som
pred sebou možnosť pOsoblt v Japonsku a ko dirigent a predsa som sa rozhodte>! s le dovať prácu Z. Košlera nie·
len na jeho zájazdoch v našej krajine, ale l v Európe,
konkrétne v Prahe.
Dostali ste na to nejaké l tipendium?
- Nie, všetko •som sl financoval sám.
Co vlim dalo toto iit6dium ako vylkolenému dlrlgen·
tovi?
- Považujem Z. Košlera - neberte to Iba ako kom·
pliment - zá geniálneho dirigenta. Na učil som sa u
neho vera z toho, čo chara kterizuje európsku hudbu,
vsal som do seba atmosféru, š týl - zvlášť českej hudby, ktorá je u nás mimoriadne obh1bená . Mysl!m sl, že
dlčntí,

HldeaJd Mut6 na vysttípenl so SF v Japonsku roku 19117.
Snlmka: archlv dirigenta H. MutO
a slovenská dirigentská škola je vôbec na vyso·
kej úrovni. Okrem Košlera som sledova l v Ja ponsku prá·
eu -dr. Smetáčka, V. Neumanna, L. Slováka, O. Lenárda,
d!rlgenfov B!!lohl~vka , Válka a Iných - všetci ma li vys okú úroveň umeleckého poda nia, dirigents ke j tech·
nlky, hudobného zaangažova nia.
VedeU ste pred prlchodom do Ceskoslovenska niečo
o nalej kult6re?
- Velmi mál o. Tušil som však - pod la úrovne hudby - že mus! byt zauj!mavá a vysoká. V Japonsku
vieme velmi vera o Iných š tá toch, napr. o NSR, Ra·
kúsk u, Belgicku, Francúzsku atd. - ale o Ceskosloven·
sku je tok lnfol'mácll ve lmi nedostatočný . Je to a j naša
chyba. Dnes viem, že vaša kraj ina je hudobne a vôbec
kultúrne nesmierne bohatá. Sám sa snaž!m naprav!(
nedostatočnú Informovanost tým, že s om doplsova terorn
rôznych japonských nov!n a rozhlasových stanic. Pfšem
o hudbe, ale aj o kulttírnych pokladoch oboch národov.
Mimoriadne som sl ·oblúbil Slovensko. Pochodil som tu
vera krásnych miest a oblast!, dirigoval som nielen v
Bra tlslave, ale l v Košiciach, Zillne, Trenčian s kych Tepliciach, Banskej Bystrici . . . Som pre sv e d če ný, že Slo·
vensko je ostrovom pokladov, kde je vždy ~o objavovať
z histórie l súčasnosti. Mojim cielom je, a by v Jupon·
sku nebola známa z Európy Iba VIedeň a Berlin , a le
1 Praha, Bratislava a ostatné krásne mestá l miesta Ces·
koslovenska.
Je známy obrovský záujem Japoncov najmä o hudbu
Dvol'6ka a Smetanu. Z čoho vyplýva?
česká

Pripravila: TERf:ZIA URSINYOVA
t!lénou. To vo výslednej zvukovej podobe vytváralo
nádhernú symbiózu, ktorá podč i arkla tívodné Brelnero·
ve s lová, že " hudba je len jedna". Triumfovala tu su·
verénna Istota h ráčov. Nedomlnov,ala však virt uozita,
al e radost z hry a hudby sa motnej.

Z koncertného života
Košíc

ZVÄZOVÝ KONCERT

šTATNA FILHARMONIA KOŠICE
Prvý marcový koncert Státnej filharmónie Košice s dl·
rlgentom Róbertom Stankovským bol koncipovaný s pri·
hlladnut!m na skladatelský odkaz francúzsko-španielskej
prove.nlencle. Prvá polovica programu priniesla diela ro·
mantlckej literatúry - po Berllozovej predohra Král
Lear (dirigovanej spa m!!ti) sa v troch častia ch zo Spa·
nlelskej symfónie - koncertu pre husle a orchester
d mol znamenite prezentovala Jela Spitková. V reprezen·
tučnom priereze nemohol chýbať hudobný lmpreslonlz·
mus. Debussyho Faunovo .popoludnle, ale najm!! Tri tance z baletu Trojrohý klobúk M. de Full u odkryli kvality
sláčikov l muzlkantského ducha sólistov v dychovej
sk upine fllharmonlkov. Dirigent, podporovaný zanlete·
ným, a le l ctižiadostivým pr!stupom orchestra, pod·
čiarkol živelnosť a atra kt!vn ost diela, ktoré tak patrilo
k velkolepým zážitkom večera.
Koncert k Medzinárodnému dňu žien sa mohol stat
jednou z významných umeleckých udalost! koncertnej
sezóny. Co sme sl však mohli od niesť z koncertu, ktorý
nemal potrebnú Iskru Interpretačného vkladu? úvodn /\
Symfónia č. 5 od Vladlmfra Bokesa je dielom v ka ždom
pr!pade zauj!mavým a skladutelsky podnetným (prav·
da, v mnohých ohfa doch 1 diskutabilným) . Jej premiéra ,
ktore j sa u jal šéfdirigent SFK Richard Zimmer, však
vyznela fádne, málo diferencovane. Ťažko s a p!šu hodnotenia o diele po jedinom vypočut!, bez nahlladnutla
do partitúry. Napriek tomu sl dovol!m nap!sat, že Bokes
sa vo svojom diele prejavuje a ko s klada tef Invenčný ,
ktorý dokáže uplatniť brilantné nápady (napr . v dru·
hej časti citát z Grešá kovej Zuzanky Hraškovle l .
Domnieva m sa však, že miestami práve zmnožovania
detailov narú ša kontinuitu jednotlivých čast! [napr. v
trete j časti l a pôsob! ako faktor, ktorý zákonite poslu·
cháča , vn!majúceho hudbu zmyslovo a nie ako konštrukciu, dezorientuje v symfónii ako celku. Pri realizá·
eli ďalšej s kladby večera - Mozartovho Koncertu pre
lesný roh a orchester Es dur, KV 417 oproti relat!vne
štýlovo vyhra nenému výkonu sól!stu Jána Budzéka stál
nepružný a čas to Intonačne nečistý orchestrálny spr!e·
vod . V závere večera odzneli Eulenspieglove šiba ls tvá
op. 28 R. Straussa, v ktorých však akási chúlos tivá snu ·
ha o p r ecfz nosť zastrel a onú fil!gránsku a tmos féru
Straussove j hud by.
Na ďa l šo m kon certe sa s ko ~ ick ýml fll hurmonlkm i

...

- Ked som boJ velmi malý a chodil som do základ·
nej školy, vrtu! nás v triedach známy Straussov valčfk
Na krásnom modrom Dunaji. Ked som končil stredn11
š kolu, každý deň ráno som poč u l n!ekolko m ot!vov
z 2. č a sti Novos vets ke j symfónie A. Dvol'áka. Bola to
zvučka .,dobrého rána". S touto hudbou sme začlnall
vyučovanie. V Tokiu vysielala televlzla na 7 kanáloch
plus na dvoch r egionálnych vysielaniach. Reklamné
vstupy na tých to kanáloch chctl .,p retromfnúť " konku·
renetu nle č!m osobitým. A tak sa stáva, že na júspešnej·
š!m l sú tle reklamy, ktoré využ!vajtí hudobné moUvy
z Novosvetske j symfónie alebo zo Sme tanove j Vltavy.
Zdá sa to pr!llš obchodnlcke? Ale 1 zásluhou podob·
ných firiem pozná každé di e ť a hlavné témy dvoch naj·
populárnejš!ch skladieb českých autorovi Hovor! sa, že
účel sv!!t! prQStrledky. Obchodn!cl sl pr!du na svoje napriklad pri propagácii české ho sladu, ktorý sa 1m·
portuje z Ciech do Japonska - ale okrem toho znie
1 česká hudba. Vážnejšia vec je, že v Tokiu, kde je
9 profesionálnyc h orchestrov, hrá na konci roku každé
toto teleso Beethovenovu 9. symfóniu približne lO·krát.
To je spolu 90 predveden! Beethovenovej symfón ie a vždy pred plným audltórioml Je to japonská trad!cla.
Na Nový rok hrajtl tie Isté telesá (trad! cla je aj mimo
Tokia celkom podobná) rovnaký počet pred veden! Dvorákovej 9. symfónie, Novosvetskej ... l Okrem Dvoráka
je však v Japonsku rovn,!lko oblúbený Smetana a v sll·
časno sti l Janáček. Japonci ttíto hudbu velmi silno pre·
clťujtl zrejme nielen pre melodický prvok - u Ovo·
ráka a Smetanu, a le zvlášť pre emocionálnu silu, expre·
slvltu výrazu, ktoré stl Im bl!zke. Hoci sa vám to zdá
č udné, a le č!m dlhšie žijem v Ceskoslovensku, tým sU·
nejš!e ma preniká poznanie, že máme k sebe citovo
pomerne velmi bl!zko.
Dňa 23. marca t. r. ate mail koncert ao Symfonick'f•
orchestrom Ca. rozhlasu v Bratislave. Za spolutU!inkowa·
nla maďarského klaviristu Adama Fallagiho ste uviedli
Gershwlnov Klavfrny koncert F dur, Suchoňovu predo·
hru k opere Svätopluk a Saint-Satinsovu 3. syml6•i•
c mol. Aké ďallie kontakty máte s naliml orchestra•l?
- Ako dirigent pracujem v Ceskoslovensku od r . 19111.
Prvý raz som dirigoval 7. symfóniu A. Dvol'áka s or·
chestrom v Hradci Králové. Na Slovensku som dostal
pr!ležlbosf svojej .,dirigentske j premiér y" v Košiciach,
kde som uviedol Dvol'ákovu 8. symfóniu a Balad1ckt!.
suitu od E. Suchoňa. Potom som pravidelnejšie spolupra coval so Slovenskou filharmóniou - o. l. som tu
uv iedol tiež Su choňov u Fantáziu pre husle a orchester
op. 7 n dalšie diela tohto a utora. Po prvý r az som dl·
rlgoval orchester z Ceskos lovenska v Japonsku r. 1986.
Bol to SOCR z Prahy. A na záver minulého roku som
dvakrát dirigoval na zájazde v Japonsku Slovensktl fll.
hurmónlu (tiež s čes k ý m programom) a jeden koncert
súboru Cappella Istropolitana v Tokiu. V decembri t. r.
mám op!!f stáť pred orchestr om SF, a to na koncerte s die·
lami ·ca jkovského, Chopina a Mendelssohna-Ba rtholdy·
ho. Sólistom bude Sequlera Costa ...
Ako často sa vraciate domov - do Japonska?
Dvakrát do roka . Nikdy to neberiem ako prázd·
niny - mus!m doma pracovať. V budúcnosti by som
snád rád pôsobil aj pedagogicky. Zatial dirigujem. Rád
by som zopakoval, že Ceskoslovensko sa ml stalo druhou vlastou a domovom, kde som našiel vela dobrých,
úprimných a obdlvuh.odných lud!. Rád k vám chodlm
a j s o svojou r od inou, či známym!. Naše kontakty s Ces·
kosloven~kom stl. !ikutočne ·prlatels~é , ~·'plné ~prlmnej
snahy o zbl!ženle a spoznávanie oboch osobitých, a pred·
sa ta k emocioná lne bl!zkych kulttír. Mysl!m, že všade,
k.de je dobrá snaha o poznanie, je 1 luds ký cit bl!zky
tomu druhému - a to na pr iek vzdialenosti kontinentov.

'\,

Hos(uj6ci János Petr6

Snfmku : urchiv HZ

pred stavil .maďarský dirigent János Petr6, ktor ý do svoj·
ho romanticky ladeného programu zaradil predohru Hu·
nyadl László od F. Erkela, Llsztov Koncer t pre k luvfr
a orchester č. l Es dur (sólistom bol mlad ý mnda r·
ský klavirista Károly Mocsári) a Bra hm sovu Symfóniu
č. 2, D dur, op. 73. Co sa týka celkového do jmu z tohto
vystúpenia - u všetkých zúč as tnených a ktérov Imponovalo umenie koncentrácie a predovše tkým pres vedč!vá.
hra orchestra - v súhre l Intonácii.
Brigita Sulcová, Hana Stolfová, Miroslav Svejda u Pa·
veJ Horáček tvorili kvarteto sólistov v kan táte Stubut
mater od A. Dvoi'áka. úsllle o zvládnutie a nový výklad tohto diela je lákavé, a le Cllharmonl kom, Ich šéf·
dirigentovi R. Zimmerovi i ostatným úč inku júc im su v
plnom rozsahu nevydarilo. Dirigent volil miestam! nápadne poma lé tempá , kt oré utlmil! ostrý ná boj Dvorú·
kove j hudby. K la bilnosti v dyna mi c ke j rovnová he só·
listov sa priďružlli nepresnos ti v orchestrá l nej súhre.
dôsledkom čoho sa diel o ak o ce lok rozpa dáva lo na drob·
né epizódy. Na výbornú obstá l jedine Mieša ný zbor me~ 
ta Bratislavy pripravený zborma js trom L. Holáskom.
Vyvrcho len!m marcových kon certov boli dve podu jatia
pre Hudo bnú mládež, na k torých ok rem úvodnéh o Con·
ceria grossa pre dva orches tre od )ur omira Dlouhé ho
odzneli l dve pr emiéry. - Téma pre klav!r a dva or·
ches tre Jaromira Hniličku a Konce r t pre orchester a or·
chester Petra Breinera. D!u!Og dvoch dir igentov, za s!.
umelcu G. Broma ,_ P. Breinera, a ko aj dvoch orches·
trov bo l hl a vnou domina nt ou toh to kon ce rtn ého vyst(t·
pen!u, na ktorom su vy nikajúco s kl b!!a hru domáceh o
symfonického telesa s h os ťu júc i m džezovým Or c hestrom
Gustáva Broma. V kreácii obidvoch or chestr ov, ale pre·
dovšetkým P. Breinera, kt ot·y tu vys tupova l niele n v úl o·
he s klada te ra a dir igen ta, a le 1 Klav iris tu. pulzov nl r yl·
mus a napät ie 'džezoveJ hucl by , s tr!edn né kJ.ts tc ku u kan ·

Nlekol ko rokov trvajúca partnerská spolupráca kraJ·
skej pobočky ZSSKU v Koliciach a krajskou pob~kou
SCSKU v Brne má už svoju tradfclu. Obojstra nná vý·
mena skúsenosti v uvádzanf l Interpretácii diel s(Jčas·
nej česke j a slovenskej tvorby prispieva predovšetkým
k aktlvlzácll a clbrenlu spoločných názorov na hodnoty
našej sú ča snej hudobnej tvor by.
Na koncerte, ktorý sa uskut očnil 21. marca t. r. v
k.oncertnet sieni košického konzervatória, odznel o šesť
s kladieb, z toho tri diela slovenských a utorov. Hlavná
pozornosť s a sústredila najm!! na prvtí polovicu večera
s dvoma premiéra mi. Prvou z nich bola Sonáta pre viola
a akordeón od Jozefa Gahéra, ktorá ť až! predovšetkým
z neobvyklých možnost! zvolenej nástro jovej zostavy.
Trojčasfová kompozfc!a, ktorá vznikla v roku 1985, m ~
vyvážené proporcie a prehla<l nú stavbu: prevaha dru·
matlckých momentov v prvýc h dvoch · častiach je v zá·
vere diela . vystriedaná lyrik ou výrazu. Preja v !nterpre·
tav - a kordeonlstu VJadlmfra Cuchrana a violistu Jo·
zefa Kýšku - charakterizova la schopnost jednotného
prof!lovanlil melod ických fráz a najm!! kultivovanos ť
komorného preja vu . Premié rového predvedenia Suity
pre dva klavlry Ivana Hrulovské ho sa ujalo klav!rne
duo Ľudmil a Kojanová - 'Pa vel Novotný, ktorému autor
skla dbu priamo ded!kova l. Architektonicky vyvážená
skla dba sl a ko cel ok udržu je potrebné na pätie, ktoré
nie je a ni ta k výslednic ou a ke jsi élr amatlzujtícej kal·
kulá c ie, a ko skôr dôsl edkom Intenzity lyrického výrazu
u úprimnej výpovede a utora. Reminlscentlo supra F. X.
Zomb pre organ od Jozefa Podprockého bohato využ!va
citácie z omšove j tvorby F. X. Zomba, ktorého 200. vý·
ročle narodenia bolo Impulzom k vzniku
tohto r ozsa·
horn nle velkého diela (prem ié ru malo v roku 1979 ].
Volná fantazij ná form a zodpoveda la naturelu organlst·
ky Emilie Dzemjanovej, ktorá má túto s kladbu zarade·
nCt do svo jho stabilného repertoáru .
V' druh ej polovic i koncertu sa predstavili brnenskf
umelci, ktor! uviedli Duo pre husle a violončelo na pa·
mlatku D. Sostakoviča od Ev2ena Zámečnlka, Sonátu-faa·
táziu pre violončelo a klavlr Pavla Nováka a Trio pre
husle, violončelo a klavfr od Petra l.teznlčka. V Interpretácii diel, ktoré majú svo je prvé dotyky s poslucháč·
ml už za sebou, sa preds tavlll Bohumll Smejka! [husle ].
Bre ti slav Vyb!ral [·Wi O l o nčel o ) a Ja roslav Smýkal (kla·
vfr ]. Ich výkon, v 'ktorom dominovala radost z hry.
môžeme p ov a žov a ť za vynika júci.
JÚLIA BUKOVINSKA

HUDOBNf: DIVADLO * HUDOBNÉ DIVADLO * HUDOBNÉ DIVADLO
·Rozhovor sdirigentkou EVE QUELEROVOU

vs
Svetoznama o,}erna dirigentka Eve Quel erova je dodnes e~te st dl e zrledkavgm zja·
110m ako ~ena dirigentka za operngm pultom. Pred dvadsafJeden r okmi zal ožila dnes
uf svetozndmy operng orchester Opera Orchestra of New York , s ktor gm k a~do rol!ne
11 Carnegie Hall predvadza neznáme alebo menej popular.ne diela za vgdatnej po, moc/ svetovgch operných hviezd. Niekolko :t.ivgch sntm ok ;e zaznamenangch at na
platniach, napr. Pucciniho Edgar, Verdiho Ar.oldo, Donizetti ho Gemma di Vergy
alebo Massenetov Cid. TeJto ambi cióznej umelkyni postupne otvar ajú dvere svotic h
nahrduacfch ~túdlt l n ajvlll!~ ie firmy, veď iba v poslednom l!ase nahral a pr e firmu
CBS Sllraussoou oper u Guntr am a pre maďarskg Hungaroton Bottovu operu Nerone.
Quelerova propagufe v zahr antl!f aJ l!eskú operu - v r oku 1977 Smetanovho Dalibora
s Nicola/om Gedom, Ter esou Kubiakovou, Alanom Monkom a Paulom Pllshkom
a samozrefme v l!esicom or lglndli. Nesk 6r k tejto opere pribudla Libu ~a od toho
lst~ho autora, DvoFdkova Rusalka (v k tore; nd~ Serge/ Kopl!dk stvdrnll svo;ho prv~ho
Vodnlka po boku Gabriel y Be tlačk ove/ ako Rusalk y J Tanál!kova K.tffa Kabanovd a v
marci tohto roku TeJ postor k ytia r ov nako s Betlal!k ovou, Leonie Rysanek ovou (K ostel ·
nll!ka), Wleslawom Ochmanom (Laca) a talentovangm Petrom Kazarasom (Steva } .
Po proom stretnut( s československOm publ ikom v Prahe v r oku 1982, keď dir igovala
Carmen a Rigoletta, debutovala na sc~ne brnensk~h o Stdt neho divadla s Ta ndčkovou
fej pastorkytlou ( r ecenziu z pohostlnsk~ho vystúpenia umelk yne sme pr /nieslí v HZ
l!. 1111988). Počas hosfovania sa tdto sympatlckd dirigentka podelila s nami o svo/e
umeleck~ doj my.

hal Quelerov6, viem, le 1te pred vy·
le dndllatJml rokmi zalollll Opera Or·
llllltra of New York. Co vb k tomuto
liu viedlo, l!o 1te z valich pDvodnfch
pndiiYJ:atl 1 ttmto s6borom realizovali
a lo by 1te alte radi uskutol!nlll v bu·
ftcaoltl?
- Opera Orchestra of New York je
telHo, ktoré koncerta ntne uvádza opery. VIdy ma zaujlmalo Inter pretovať pozoruhodné diela, pretože aj v Amerike
116me často Iba štandardn9 repertoár.
Napriklad z Verdiho tvorby hráme stále
Iba plť-šesť opier a on Ich skomponoval
do trtdsaf. Preto som sa zača la s t9ml
lllnl) uv4dzan9ml zaoberať. Snažila som
11 zaujať newyorské publikum dlela rru,
ktoré nepoznaj6 ta k dOverne. A práve
o to prejavm poslucháč i obrovsk9 zá·
ajem. Ved Gaetana Donlzettl naplsa l vyle sedemdesiat opier, z ktor9ch sa tiež
prakticky donekonečna hrajd Iba štyri.
Predstavila som publiku také diela a ko
Favoritka, Gemma dl Vergy čl Parlslna
D'Este. Nikto Ich u nás predt9m prak·
tlcky nepoznal. Nie-ktoré z nich priJali
do svojho repertoáru neskOr l význam·
Dé operné sd bory. Zistili totiž, že sd to
114dherné diela, ktoré s a publiku páčia.
A tak postupne obohacujem operný život
v Amerike vždy o niečo nové. Uviedla
aom ·aj ."slovanské die la. V s d časnos ti
Ul 1 nlekorko amerických divadle! uvá·
dJa Rusalku. Janáčkova Jej pastorkyňa
Dia je neznámou v Amerike, no až na
úklade nášho dspechu vzbudila u publl· ka taký nesmierny záujem. A v Amerike
IIIMeme hrať Iba diela; na ktoré publlkum pride. Sme totiž doslova závlsll
na finančných orljmoch z preda ja vs tupsnlek, pretože nemáme skor o žiadnu fi·
aančnd dotáciu. Logicky st teda nemOže·
me dovoliť hrať dielo Iba pre pár divá·
kov a ntekofk9ch muzlkológov, ktor! bu·
dd o ňom pripa dne diskutova ť. To je
moja motivácia. Hrali sme a j Verdiho
Nabucca, ktor9 rozhodne nle je zrtedk n·
vo uvádzan9m dielom, p ričom jeho ob·
11dente predstavilo v New Yorku vynl·
llajdclch umelcov, ktorl tieto dl ahy v

Oe

USA ešte nes pieva li - Alan Monk . Paul
Pllshka ; pre Ghenu Dimitrovu to bol
americký opern9 debut, ve d na scéne
Metropolitan Opery debutovala už v te jto sezóne o štyri roky nes kôr .
Umeleck6 cesta pre jednu z prvých
opernfch dirigentiek - žien - nebola
rozhodne jednoduché. Studovall ste u
troch rozdielnych dirigentov - Rosenstocka, Slissklnda a Markevil!a. Ktorf
v6m dal do umeleckého vienka najviac?
- Pred začia tk om dirigentske j kariéry
som bola klavlrls tkou a korepetltorkou
New York City Opera. Máte pravdu, ne·
bolo to pre mň a jednoduc hé n á js ť s l
učltela, ktor ý a kceptu je ženu a ko štu·
dentku odboru dirigova nia . Ke d som su
po prvý r az telefonicky op9ta la Jose pha
Rosens tocka, Ct by m a uč il , poveda l, že
to nie je m ožné, pr etože sa obáva, že
a ko žena v Amerike nikdy nedos ta ne m
prác u na tomto poste. Dop or uč il ma však
niekto, koho Rosens tock ve lmi r ešpek·
tova l, a ta k na koniec sdhlasll , a by som
ho navš tlvlla a priniesla sl prvll čas t
Beethovenovej l. S}lmfónle. Na dr uh ý
deil. som prišla k nemu pripravená a
spamäti oc;Idlrlgovala s kladbu, za tia r čo
on sám ju hral na klavlrl. Nakoniec po·
veda!, že ml dá šancu. Bola som ve lmi
š ťas tná . A práve v tom č ase sme za·
ložlll nov9 orchester. Ne ma l však rovnakd funk ciu ako dnes, Iba ldentlck9 ná·
zov. To bola pre mňa vyntkaj dca prax.
Na za čia tku bol or chester zos tavený zo
študentov a ama tér ov. Hrali sme v š kole
koncerty zdarma - Travla tu, Bohému,
Butterfly a td., teda die la Ideálne na zis·
kanie dir igentske j praxe. Za dva r oky
činno s ti ziska! orchester vefkll popula·
rltu l pos luc háčs k e zá zemie, a pr e to sme
sa rozhodli pres ťa hova ť sa do koncert·
nej sály. Postupne som menila repertoár
na Fedoru, Korunováciu Poppey a Resplghlho raritu, operu Be ltagor, ktorej
americká pr emiéra v podani nášho sllbo·
ru v r oku 1971 bola dosl ovn9m trlum·
!om. Záujem o našu produkciu sa ne ustále zvyšova l, až s me - napokon pr ešli
do tej naj väč š e j koncertnej sá ly - do

Carnegie Ha ll. Ta m som zač a l a uv ád za ť
opery, ktoré ma li zná mu a spoň predohru - Rossiniho Vilia ma Tella. Meyer·
beerovu Afr iča nku , Donizettih o Favorit·
ku .. .
Prel!o 1a viiak v6š oficiá lny debut
opernej dirigentky, dlrlgu júcej scénic·
ké predstavenie, uskutočnil a ž v roku
1974 v barcelonskej opere, l!lže v Euró·
pe? Veď v USA ste debutovali so súbo·
rom New York City Opera s Mozarto·
vou Flgarovou nadbou a ž v aprlll 1978,
zhodou okolnosti presne pred 10 rok·
ml ...

skvost po vyše desia tic h rokoch opä ť zopa kuje me .
A nie je to problém, nájsť 1pev6kov,
ktori sa v l!eštine alebo slovenl!lne Da·
učia úlohy?
- Je to ť a ž k é , a le n ie nemožné. Speváci sú tvoriv! umelci u my vždy pri·
zveme jedného-dvoch čes k os lovens k9 c h
s pevá kov, ktor! ná m pomá ha jú pri naštudova nl diela. Nájde sn aj zopár Jud!,
k tor l perfektne ovl á daj ú váš jazyk.
Takže aj Paul Pllshka z MET sa ochot·
ne naučil Beneša v Daliborovi?
- Ano, bol ochotn ý podobne ako mn o·

Eve Quelerová (sediaca v str ede ) v tvorivej spolupráci s našimi u111elcaml pri 1kúi·
ke Janáčkovej Jej pastorkyne v Brne [april 1988} - zlava V. Vi!žnlk, N. Roma nll'Vi,
L. M. Vodil!ka, E. Klttnarová.
Snlmka : V. Vai\á k
- Ba rcelonu boJ u prv ým v9zna mným
divadl om, v ktor om som d lrigovaľa scé·
nlcké predstavenie opery - konkré tne
Verdiho Slcfl ske nešpory. V USA m l to·
tlž dali a ko žene m ožnost Iba v pro v ln č·
ných divadlách - Bohému a Toscu v La ·
ke Georgea Opera , Travla tu v Cha ta noo·
ge a podobne. Iba poma ly sl zvy kli na
ženu-dirigentku. V ed predo mn ou bola
Iba jediná žena, Sara h Ca ldwellová, kto·
rá dir igova la v divadlác h formát u MET,
NYCO či Dallasu. Bola vša k pod ochra·
nou svojej pr lntel ky Beverly Slllsovej. Ja
som sa však m usela pre blja f Iba sama. ··
Nahrali ste i mnoho operných r a rlt na
platne. Ako si tieto tituly vyberá te?
Nie ktoré pre publikum, Iné pre
m ň a a lebo pre spevákov. Na prikla d Pla·
cldo Domingo chcel sp ie v ať Massenetovho Cida, a ta k prišie l za mnou, č l by
sme die lo nemo hli s polu n aš t ud o v a ť a
na hr ať , č o sa neskôr s talo. Podobne to
bolo s Massenetovou Herodlas. Cast a ob·
javlm v Európe operné die la, o k tor9c h
predpokla dá m, že budú pr!tažllvé a j pre
a meric ké publikum.
.. . a tok . ste dosta li umelecký apetlt
na diela )an61!ko, Smeta nu a Dvofá ka?
- Bo l to naj mtl úspecn· Dalibora s Nl·
cola!om Geddom , ta k1.e tento h udobný

ho jeh o kolegov, ak nejde Iba o jediné
predstavenie. Ak Ide o vlne reprlz, pl a t·
ňu, telev!ziu a lebo mm, sú ochotnl ur oblt všetko.
V nahr6vaclch štúdiách vznikol s vaml Boitov Nerone, Straus1ov Guntra•.
Prečo zo živých koncertov existuje iba
Cid, Aroldo, Edgar a Gemma dl VerJy
na oficiálnych platniach a nie všetky
pozoruhodné diela? Veď Donizettiho Parisina D'Este s Montserrat Caballeovou
existuje Iba na čierno m trhu.
- Je · to problém čisto ekonomický,
a pre to sa snažlme v pos led nom čase
naše preds taven ia vysiela ( aspoň prld·
mym prenosom v rozhlase.
Náš rozhovor prerušil zal!iatok orchu·
tr6lnej skúšky. Eve Quelerová však rite
stal!ila prezradil", že na budúcu sez6au
v Carnegie Ha ll uvedie dve Belliniho
opery - Bea trice dl Tenda a II Plrata.
A z českého repertoáru to bude Smela·
nova Preda ná nevesta. S jej umenlm 1111
však budeme môcť stretnút" opäť Da
pražsko111 fe1tiv a le v roku 1990 a pred·
tým v niektorom z operných predstaveni nalíich divadiel.
Pripravil: ALEXANDER HANUSKA

ie

re MarkOm . komponujúc hudob·
né pt·edlohy k jeho ba le tným
kre áciá m pre GyOrsky balet.
Svo jim novým dielom sa zaradil medz! ús pešn9 ch s úč a s 
nýc h operný ch autorov . Je ho
kvázi neor omantlcká hudobná
reč je ve fm! sugest fvna , mno·
hofa rebná, dyna micky gradu jú·
ca. svo jou me lodic kou lnven·
clou zák onit e strhne posluchá ·
ča. Vyvrch ole nlm die lu je oká ·
s l para fr áza na va l č lk v štýle
ta n eč n e j h udb y tridsiatych ro·
kov - na túto hudbu ta ncuje
kúze lnlkom hypnotlzovnné obe·
cens tvo a touto me lód iou sa
ope ra po dra matickom vyús ten l
a j k o n či.

oakto k
vBuda ešti
V posledné janu6rové dni
tohto roku sa us kutočnila na
ICéne historickej budovy Stál·
1111 opery v Budapešti premlé·
n dvoch jednoaktoviek, ktoré
potvrdzujd vynachádza vosť t
odvahu dramaturgického pri·
stupu - baroková oper a Oldo
1 Alaea• od Henryho Purcella
a sdčasn4 opera Mario e k6·
lllalk od ma ď ar sk éh o autora
Jbou VaJdu, reprezentanta
ltrednej skladatelskej generá ·
cle.
Henry Purcell naplsal svo ju
operu v roku 1689 na objed·
DAvku výchovného ťís tavu pre
Uachtlcké slečny v okoll Lon·
dfna, kde bolo dielo v Ich podani aj uvedené. Text ope ry
pochádza z pera drama tika Na·
llama Tatea, ktorý sl vypožičal
DAmet od Vergllla, a to zo štvr ·
ttl knihy jeho slávnej Aene tdy.
Zair, pOvodný ruk opis opery sa
etratll a z neskoršieho obdo·
bla sd známe Iba opisy. Preto
okrem ojedinelých Ins ce nácií
diela sa jeho profesioná lny ži·
tot datuje prakticky až od ro·
1111 1925, na základe vydania
perHtdry Purcell ovou s po l o č ·
101fou. V Budapešti hra li Dl·
donu a Aeneasa už v roku 1938,
10 tba päťk rát a ani na ln9ch

s vetových ja viskách nie je sl·
t uácla Iná .
Pria m opač nll s ituáciu ukazu·
je diskografia diela. Je ho na·
hrávky z posledných troch de·
sa ťroč l podla údajov Schwan·
novho ka talógu s ú počnúc Klr·
sten Flagstadtovou až po Nike ·
la usa Har noncourta známe sko·
ro v des ia tich rôznych ve r·
zlách. Vďa ka Supraphonu pred
poldruha des ať ročlm bola do·
s tupná aj u nás verzia s Tatja·
nou Troya nosovou, ale za ne·
opakovatelne kr ásnu nah r ávku
s Klrsten Flagstad tovou v úlo·
he Dldon y a Elisabeth Schwa rz·
koptovou a ko jej dvornou dá ·
mou Be llndou v d a čl m e fi rme
Melodlja.
Najväčšlm kladom buda peš·
tlanskej Inscenácie [réžia An·
drás Békés, scéna László Szé·
kely, kostýmy Marlann Wle be·
rová, dirigent Nlcholas McGe·
gan) je jemné a citlivé zac ha·
va nie štýlu sta ticke j ba rok ovej
opery a je ho tl močeni e súča s ·
nému divákovi tak, aby obidve
požia davky boli plne reš pe kt o·
vané. Scéna je praktic ky prázd·
na, Iba upros tred nej vedie nie·
kol ko metrov široká, s li ne o·
s vettená ces ta, ús tlaca do č le r ·
neho pozadia. upros tred ktoré·

Hlavni predstavitelia Vajdovej opery Mario a kúzelnlk Vlncze (Mario l a Já nos Tóth (kúzel nik Ci polia).
ho v kruhovom vý raze vidie f
more a l oď Aeneasa. Po obi dvoch stranác h te jto cesty na ktore j sa bez re kv!zlt odo·
hráva de j oživený pa ntomlmou
choreogra fa Imre Ecka - je u·
mlestnený sediaci, indife rentne
ob l e če n9 zbor , na d ktor ým vlsl
mohutná maska, z n ázor ňu j ú cA
Vergllla. Kos týmy sú preva žne
bie le j u sve tl ej pastel ovej fil r·
by, jedine (a ko krá sny op lie·
ký kontrast l kráfovs ký p l á~(
Dldon y je purpurovo če rv e n ý .
Na č e l e ln tlmne znej úce ho
ma lé ho s l áč ik ovéh o orchest ra
s tá l š pecialista na t l m oče n ie
barokove j a pred kl asiclst lc ke l
hudby Nlc holas McGega n. ]ehe
št9 lovo č is t á in ter pretácia
vyrmú c za č i at o č n o u nervozito u
za vinené výkyv y - podpo r i l <~

Gá bor

pe kné výkony prevažne žen s kýc h sólistiek . Na Ic h če l e sto·
jl Jbolya Vereblcsová ako vy·
nlkaj úcu Bel! nd a a llcllkó Kom·
Jós!ová uko Dielo.
Z mohutného živo tné ho die la
Thomasa Mu nna Ma t·!o a kú ·
zelnlk , sa s tal a d ruh á pavied·
ka, Smrt v Benátkach, zák ladom spracova nia libreta ope ry
j. Va jd u. Mann vo svoje j po·
vled ke t lm očil vlastn é zážitk y
z ma lého ta lia ns ke ho prímor·
s kého m es t eč k a , kde s ilným
doj mom na i1 ho za pôsobil o vy·
stú l)enle k úze ln lkn· h ypnotizéra .
Munnovu predlohu s pracoval v
li bre te oper y Gábor Bókkon .
]1\nos Va jda po s vojom prvom
JII V!s kovom diele Barabáš ( mt
hl bl!ckú tému 1. d lhé roky spo·
lupt•.t r.ovnl s choreografom Im·

Die lo sa s tre tlo s m imoria dny m úspechom u publi ka a bo·
lo pri ja té s ve lk ým nadšením.
čo ne býva vždy v pMDade s ú·
čas n e j opernej tvor by pr avld·
lom. Popr! v9borne j Vajdovej
hudbe má na tom podiel a j ko·
lektlv rea lizá torov ( t9ch Is tých
a ko v prlpnde predchá dzajúceho die lo, s výnimkou dlrlgen·
ta - mladé ho Gézu Tôrôka }.
a ko aj všet ky e pizódne postavy
die la, ktoré je vlas tne monod rá mou kúze lník a (pos ta vu Interpre tova l jános Tót h a jeho
výkon sl zaslúž! Iba s uper la ti·
vy ).
Vznešen{t krása Vergllla a
Pur ce lla a živá, ba pr ia m dr s·
ná rea lit a Manna a Vajdu sú s l·
ce vzd ialené protiklady, ale Ich
s polo č ný ú či no k na p os lu c h áč a
a divá ka je vys lovene umoct1u·
júci.
JOZEF VARG A

RECENZUJEME

*

Elena .Kittnarová
Macbeth, To11:11 , Sedliacka čeat' , Kr6tňava, Vec Makro·
pulos, Salome.
Symfonický orchester Ct.. rozhlasu ,. Bratlslne diriguje
Ondrej Lenárd.
OPUS, ~tereo 9111 1807

Glvalleria
~ticana

lheMak""'..Lv:.

';{jfol;

1he Whirlpool

Salome
RlldioBm~

5)71rp/lon)'Orc:lwmu
()tl(}ttj l.i!nárd
Profilová platňa našej poprednej sopranistky, sólist·
ky opery Slovens kého národného divadla v Bratislave národnej umelkyne Eleny IClttDarovej, je cenným doku·.
m entom kvalit umelkyne, ktorá už viac ako ~ve desať·
ročla pôsobi na našej prveJ opernej . scéne. Je adresa·
vaná predovšetkým, resp. viac milovnlkom n znalcom
operného umenia ako bežnému, laickému posluchAč·
~ kem u zázemiu. Dôkazom toho je napokon nielen v9ber
z opernej literatúry tu pred kl adaný, ale a j dlžka jednotllvf'.ch dielčich ča sti (prvá polovica platne konči dvoma
áriami Ka treny zo S uch o ňovoj Krútňavy v trvan! via c
ako sedem minút; druhú -- ~ e s tnástmlnútovou závereč 
n ou scénou Salome z rovnomennej opery R. Straussa).
Je pochopitefné, že nn reprezentačný profil umelkyne
bol dramaturgický výber ukážok (redaktorka dr. Olga
Sponková, dramaturgičk a Milica Zvarová) realizovaný
z toho naj lepšieho, čo má s ólistka v repertoári a čim
sa natrvalo znpisal a do dejtn nášho vokálneho umenia
(Tosca, Lady Macbeth, Salome, Emilia Marty, Ka trena,
Santuzza). Na celkovom vyznj!ni platne sn v neposlednom rade podlefala l dobrá k valita zvukových nahrávok,
prehratých z produ kcie Cs. rozhlasu v Bra tislave u re a lizovaných v rokoch 1981, 1982 n 1986 v hudobnej réžii
Leoša Komárka n Františk a Pouln.
Z talia nsk eho repertoáru sa v úvode platne predstavu·
je sólistka áriou L lilly Macbeth (,.U na macchla ~ qul
tu ttora"] zo 4 dejstva Verdiho opery - pekne vystavu·
nou, Iahko gradovanou do výšok, dramaticky st u pňova ·
aou v kontr apunk te s orches trom. Po nej nasleduj!!
Pucciniho Tosca (á riu ., VIss l ďnrte, vissi d'nmore" r.
2. dejstva). znujlmuvá nko celok nielen z vokálneho
hladiska, a le aj z hfodlska poswvenla, resp. realizovania
orchestrálnej zložky. OrchQs ter je v tom to (a ešte v
dvoch dalšlch prfpadoch - janií če k, Strauss] rovnocen ným partnerom sólistke ; v m iestach, kde je to potreb·
né. nie je v úzadl - práve n.lopak (spevné melodické,
č í dramatické polohy v yznievajú plasticky vďaka hudobnému naštudovaniu diJ·tgentom . Ond re jom Lenárdom, ale
a j vďaka hudobnej réžii a práci zvukového majstra].
V Santuzze z Mascagniho Sedl iackej cti (.,Vol lo sa·
pete, mamma" 1 rozihrala sólistka mn ohot v ár nosť polôh
na rela tlvne krátkej časovej ploche; v Katrene z opery
E. Suchoňa Krútňa v a napriek tragic kému prepojeniu
oddelila výs tižne smú w k ( .,Zt.llc bôlne, pá.člvé") n vzd o·
rov !tú ob~alollu [ .. A jn? Co ju teraz '? '' l .
Ovod druhej strany plnt ne pillrf s uges tí vnej kreácii
Emilie Marty [ ,.C!tlla jsem, že s mrt na mne sn hala" l r.
j u náčkovej opery Vec Makropulus. Druhú časť tejto stra·
ny tvori už s pomrnnntt zftverečná scéna Salome od
R. Straussa. Umel kyi'ln nj m tu predkladá celtí škálu
svojich vo·kálno·technlckých l výrazových možnosti, kto·
rými tak neznbudnutelne tv:trovala predlohu aj na ja·
vts ku SND. Je v nej s umarlz·ác la všetkého - výzvy l
túžby, tragiky, nenaplnenej llísk y, zlosti, krutosti l šialenstva z vykonaného; všetkéhu, čo je pre Salome pri·
znač né a chnrakterls tlcké . .. A ta k, aj napriek dlžke.
1e práve vďaka všest rannému majstrovstvu E. Kittnaro·
vP. \ täto scéna dramoturglclt ym vrcholom celej platne .
1e~t \1. \)\a\n\ na\)\sa\u dr'. 'ľ~\'~'Z.\\l Ucs\n'iov!i , t\uto-com
\l)\O?,tat\e na o'tla\e \e \'.unom\-r C::. l.ac\\o.

Jozef

RECENZUJEME! ~!·,.~~~~~:.~~~d~~ve plavi 'BB

značnej

Spaček

Don Giovanni, Nápoj lásky, Barbier zo Sevilly, )akobln.
Rusa1ka, Eugen Onegin. Borifi Gndunov. Iva n Susanin,
Don Carlos•
Orchester a zbor opery Slovenského národného divadla
v Bratislave diriguje Viktor Málek
Digital recording
OPUS, Stereo 9316 1632
Ornnwturgická zr,stotV11 prullluveJ platne sólistu oper y
'love nského národnéhu dlvndl n jozefa Spačka, ktorej
zvu ková nahrávka bola rea lizova ná v jtínl 1986 v štúdiu
Cs rozhlas u v Bra tisl<tve lt•eclnk torka d r . Olgn Spankova . hudobná réžia Leo ~ Ko mát•ek J. zohlad!'luje všestran·
no sť umelcovho mterpretač n o·tvorl vého záberu s dôľil 
w rn na n traktfvnosť pre poslucháča. Známe árie zo sóll stovho k1účovéh o repertoáru sú ra dené za sebou uku
mo~le , cha rakterom pt·íi.Juzné celk y (kreácie komické.
lyrlcké, d ra matické], čí m su na jedne j st ra ne dosiuhla
urtltá š týlovo·charakterovíi čistota , avšak nn s trane druhe J sa zotrel z celkove j grutllície zostavy s cterom p t'i ·
huznostl v9ruzu dojem pestrosti (aj ked ho názvy reper
toárových titulov s počlntku navodzujú ). Je lo zaiste ver:
kompromisu - realizovať Pl'l zohradiíovnni n ajrozlič ·
nejMch požiadaviek uspol<Ojlvo výbet· z mn oh ých va ·
l'llít:ii. resp. kombinácii. i<IOI'f! súligtovo spevácke ume·
nie ponúk u. Rea li zúri" zvulc nt· lt" l'ie~eniu je pu tom v

miere na umelcovi - ako je schopn9 pri slede
nahrávok, spollehaj1lclch sa Ibn na sluchov9 vnem, "za·
bezpečlť" dôsledné charakterové rozlfšenie postáv. Pri
takomto type zos tavy je na to potrebné vynaložlf zvf·
šené \ls111e, aby u posluc háča nevznikol dojem, že spe·
vák sa .,Iba" postavU pred mikrofón a všetko jednsducho rutinova ne .,odspieval". Spačkovl sa to poda~ilo
len čiast očne uspokojivo - a to pri .,zlomov9ch" miestach v9razovo sa meniacich polôh . Z nich Interpretačne
vyniká ária .,Cujut pra vdy" zo 4. dejstva Gllnkovej opery Ivan Susnnln (predposledná v zostave platne l, v
ktorej dramatické aj lyriCkll-spevné polohy priam dfchnll ,.ruskosťou" predlohy, zdôrazňujtíc drámu preži·
tého, hlbku 1 pravdu. Nnkolko ruské a sovietske basové
úlohy zastávajú osobitné miesto v Spačkovom repertoári, predstavuje sa nám na platni ešte v dvoch postn·
vách - ako Plmen v Musorgs kého Borisovi Godunovovl
a Gremln v Cajkovského Eugenovi Oneglnovi. Vrtícnost
Gremlna, člastočntí rezignáciu a zárovei\ nádej Iúblaceho človeka stvárnil sólista výrazovo presvedčivo a vokálne Isto, resp. znelo aJ v nlzkych polohách. V nároč
nej lyrickej postave Vodnlka z Dvoi'ákovej opery Ru·
salka ( B!!dn, bl!dal Úbohá Rusa lka bledá 1 cltlt zn žltosť
(patri napokon k jeho najoblúbenejšlm). vo F111povl z.
Dvofá ko vho Jakoblna zmysel pre rozmanité tvarovanie
a súhru s ostatnými Interpretačnými zložkami [orches·
ter, zbor).
Z celého rad u postáv komického žllnru vokálne na
pla tni zaujal áriou Dulcamaru z Donizettiho Nápoja lásky (Od ite udlte, o rustlchl), a vša k v snahe po technicko-vokálnej dokonalosti bola potlačovaná do tízadla vyváženosť zvuku orchestra, sólistu a zboru.
Nnkolko umelec je známy tým, že naštudoval takmer
celý moza rtovský basový repertoár, nechýba la v drama·
turglckej zostave (tívod platne) známa ária Leporella
"Mndamlna" z prvého dejstva opery Don Giovanni. Vyniká v nej Jahkostou, pohyblivosťou, dobrým frázova nlm,
zrozumltefnostou Interpretova ného textu. Rytmicky ná·
ročná ária "La calunnla" Dona Bnsllia z Rossiniho Barbiera zo Sevilly je pekne dynamicky tieňov a ná; ária Filipa II. zo 4. dejstva Verdiho Dona Carlosa ("Ella glnmma m 'amo") by sl posluchovo žiadala dôraznejšie výra·
zo vé ··kreovanie.

Mysllm sl, že stálo za uváženie zar adit do dramatur·
gickej zostavy aspoň jednu áriu zo slovenského operné·
ho repertoáru (sólista účinkoval takmer v jednej desiat·
ke pôvodných slovenských opier).
Kvalitatlvne prijatelne a bez väčšieh technických ne·
dostatkov v yrovnane - vzhla dom na sólistické kvality
umelca, sa zhostil svojej sprievodnej úl ohy orchester
a zbot· opery Slovenského národnéh o divadla v Brn U·
slave pod vedenlm dirigenta Vi ktora Málka. Orchester
za ujal najmä v Dvoi'ákovej Rusalke ; zbor (Donlzettl Nápoj lásky, Dvoi'ák - Jakobln) dôstojne reprezen tova l
v naš tudovnnl zbormajstr a Ladislava Holáska.
Inf o rm ač ný text k platni nnplsala dr. Alla Kľistu Varkondová; obálka pla tne pozostáva z nie práve najvhod·
nejšej a technicky na jreprezen tač ne jš ej fotografie umelca v realizácii Jozefa Vavru.
EVA BARTOVICOVA·HOLUBANSKA
CARL MARIA VON WEBER
Concertino pre klarinet a orchester Es dur, Koncert pre
klarinet a orchester č. 1 f mol, Koncert pre klarinet
a orchester č. 2 Es dur
Klarinet : )ozel Lupt,člk, Symfonlckt orchester teskoslovens\c.ého rozhlasu v Brat\s\ave, d\r\gent: Ondre\ Lenfu:d

O'P'\lS Stereo 'l\:\.\\ U\\\

Concertino pre klarinet a orchester u dva klarinetové
koncerty pred stavujú kompletné dielo Carla Mariu von
Webera pre klarinet u orchester. Kompozicle mujú spo·
!očného menovate fn nielen v oblasti hudobnej reči, ale
aj v osobe Heinricha Josepha Bärm annu , vynlka jtíceho
klarlnetlstu, pre ktorého We ber všetky s kladby nuplsal.
Je pozoruhodné, ako skladate l vedel sk lbiť virtuozitu
a technickú bril a ntnosť s výrazovfmľ polohami raného
r omantizmu .
Klarinetist a jozef Luptá č ik a dirigent Ondrej Lenárd
so SOCR-om pristupovull k die lu s jasným a vyhraneným Interpretačný m názorom. Podarilo sa im dobre od·
tlenlt jemné štý lové u výrazové š pecifiká jednotlivých
kompozfcli: ut·čltú výrazovú ob jektivitu Koncertu f m ol,
ktorá s výnimkou nte ktorf'ch lyrick9ch pasáži miert ešte
do épochy hudobného klasicizmu, kvázi r anobeethover.ovský výraz a celk ový vzlet Koncert u Es dur, ako a j
tec hnlcl<ú perfekclu Concert ina .
Jozef Luptáčlk vyhovel na vf'bornej úrovni všetkým
požiadavkám, kt oré na Interpreta kladie Weberov part.
Vládne farebn ým a sý tym tónom, dok onalým frázova ním , dobro u pt·epojenosťo u jednotlivých registrov. Treba poc hváliť nj vhodne u udekvátne volené tempá n cel·
kovú zvukovú kultivovanosť a vyváženosť.
Gramofónových platn! s tvorbou Webera nie je n n našom trhu pr(tve doswtok . Skôr naopak. Dramaturgicky
7.iluj i m<~v íl plal fw túto meclzet·u č ia stočne v y plňa.
MIIJOSLAV BLAHYNKA

podunajských krajin
. .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

V hlavnom meste autonómnej oblast! Vojvodiny, v ju·
hoslovanskom Novom Sade sa konal v dňoch 14.-17. 4.
1968 desiaty roi!nfk festivalu Ej, Dunaju, modrf Duaaj-.
Podujatie má špeclflcktí rozhlasovo·televrznu koncep·
clu, chnrakterlzova nil stretnutiami umelcov a hudobntcb
folkloristov zo zázemia týchto ln!Hitilcll od prameňa Du·
naja až po jeho llstle do Cterneho mora. Zo živých ve·
rejných koncertov Judových umelcov rôznych národov.
z obidvoch brehov Dunaja uskutočňuje Radlo-Televtzia
Nov! Sad priame prenosy a poskytuje Ich aj zatnrtereso·
vnným spoločnostiam.
vera spoločného majú európske národy na obidvoch
brehoch Dunaja, ale aj odlišnosti v hudobntch trad(·
clách jednotlivých národov. Festival poskytuje mo!nosť
rôznorodých umeleckfch pohladov do folklórnej mtnu·
!osu, ale aj do súčasného kultúrneho diania na poll
Judového hudobného umenia 1 jeho rozmanlttch fo·
rlem v novodobých hudobno-kompozičntch trendoch. V.
tom, zdá sa, je zakotvená aj hlavná Idea festivalu.
Nn tohtoročnom festivale sa zllčastnllt umelecké sku·
plny a sólisti, ktoré reprezentovali rozhlasové stanice:
Mníchov, Viedeň, Bratislavu, Budapešt, Belehrad, Záhreb,
Nov9 Sad, Bukurešť, Sofiu a Moskvu.
V rámci prvého festivalového koncertu zaznela ouver·
ttíra Dunaj od T. V!doš!ca v interpretáclt Cudového a
Tamburášskeho orchestra RTV Novt Sad pod taktovkou
Juraja Fer!ka, juhoslovanského Slováka. Po nej v pro·
grame pokračovala umelecká skupina z NSR (in!tru·
mentálna .skupina Kerber z Bavorska, Margita a Johan
Welbergovci, GUnter Wewel). Skupina z CssR mala pro·
gramový blok zostavený z autentických t · !tYI1zovantcli
foriem hudobného folklóru. Predstavila sa v ňom Judov•
hudba bratov Machovcov z Terchovet, ktorej· členovia'
so špec1flcky terchovskou svojráznosťou predviedli só·
lovtí t skupinovťí hru na koncových píšťalách, dalej tzv.
škatulovtí muziku na doma vyrobených husliach t ter·
chovské cifry a nOty na tradičných sláčikových nástro·
joch, po terchovsky upra vených. Ich Interpretácia, ale
aj osobitý, viachlasný spev vzbudlll velkll pozornosť l
obdiv mnohých folkloristov 1 etnomuzikológov na)mll v,
stívislosti s karpatskou valaskou kultúrou. OsobttosU
našej lnštt'umerrtálnej hudby z vrchárskej podpoliansket
oblasti prezentoval Stefan Molota. Výborne sa uviedof
š týlovou hrou, a to za sprievodu novosadského orches·
tra. Zaslilžilá ume l kyňa Darina Lašč!aková predniesla
plesne z Oravy v emotlvne pôsobivom podani, takisto
zn s prievodu domáceho orchestra. A napokon S. Molo·
tu doplnili v sólach aj huslisti z tohto orchestra v go·
raJských nôta ch spod Tatier, čo vzbudilo ohlas a pozor·
nosť najmä na domácej pôde Molota sa tíspe!ne
predstavil i v skladbách T. Andrašova na, l. Dubeckého
a O. Demu.
V koncerte pokračovali srbské skupiny i sólisti (Dy·
chová skupina Fejata Sejdiča z Bojnik, nadväzujilca na
trubačské trad! cie mesta ). Zasltíženú pozornosť sl zis·
knll v programe rumunskej skupiny virtuózni sólisti (Dl·
mitru Farkaš hrou na tárogató, Ozon Alexandru hrou
na nat - pnnovej pišťale, gajdách, kavale·pastierskej
píšťale).

Na ďa l šom podujati sa predstavila skupina z Rakl1s·
ka (inštrumentalisti Hohfelner, z oblasti Tirol), z Inter·
pretov z Maďarska uptítala pozornosť speváčka Ilona·
Budaiová, ktorá bez Inštrumentálneho sprievodu velmi
pôsobivo a technicky dokonale zaspievala piesne star·
štcn '\)entaton\c\l.~cn št-cu\l.túr. V \)ro grame bulharskej
s\l.u'\)\t\'t s\ O'\)t6.'lnene odn\e'<o\\ u'Z.nan\~ "<>\le'l6.1:\l.y lluaka
Ned\jekova, Rad\l.a A\e\l.sova a Ka\\n\l.a 'Lguro'la; vyu1\\\
štflovou Interpretáciou, vzácnym hlasov9m tondom \
osobitou 'technikou spevu. Zdá sa, že na vrchole muti·
kálnosti i Inštrumentá lnej virtuozity bola skupina Cboro z Russe - jej členmi boli hudobnlcl z mestskej ll\·
hn001ónie, ovládajúci hru na Judové hudobné nástroje.
Koncer t uzavrel stíbor Vollnjanka z Lucka, Ukrajinskej
SSR; v tradičnej vollnskej svadbe vynikli najmll obradné plesne.
Jubilej ný, desiaty ročnfk festivalu vhodne doplnil seminár ,.Tradlcle ludovej hudby v podunajsk9ch kraji·
nách". Konal sa po prvý raz, u to v Matici srbskej.
Predsedall mu prof. Dragoslav Devič a muzlko!Og Dulan
Mlhalek. Jednotliv! delegáti, muzikológovla a hudobnl
folkloristi predniesli referáty, doplnené hudobnými Yl·
deoukážkami. V nich vystúpili do popredia mnohé spo·
!očné javy v hudobnom folklóre jednotlivých eurOp·
skych národov, ale ukázali sa aj Ich osobité špeciflcllt
č rty. Seminár sa ukázal ako perspektlvny a v budtícnos·
ti sa bude orientova ť nu Jednotlivé tema tické okruhy
z podunajského územiu .
Dunaj, lichý l dravý, častokrát osptevaný v fudovtch
baladách 1 v Iných ples•~ o vých žánroch, ostáva atraktCr·
ny aj dnes . Stal su podnetom na hl~le zamyslenie sa
nad hudobnfmi pokladmi zo svoj ich brehov. Tieto pre•
javy Iudovej hudobnej kultúry 1 úvahy nad Ich bod·
notami ma jú svo1fl miesto u j v rozhlasových i televlz·
nych hu dobných pt•ogrumoch.
ONDREJ DEMil
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Stretnutie s národným umelcom ZDENKOM KOSLEROM
POHĽAD -"NA HUDBU A VSELIČO OKOLO NEJ"
umelec ZDENEK KOSLER, čerstvý nosltel RaN ó.rodný
du prdce, od marca
;e aktfvnou
~estdesiatnik,

či

nor odou osobnosfou, ktord každým svojim umeleckým
počin om plše list histórie, l'. t1. v domdcich alebo zahrani č ných kontextoch. Len v JCrd:tkostl uvedieme, 1.e ide
o dirigenta, ·ktorý sa .v ýzna11l l'e pr esa.d il v zahraničných
slív/slastiach. Menovite vzbuail neobyčajntí tíctu htí1.evnat~lw faponska, krajiny s dnes veľk ou zdsobdrtlou nie
be zvýzn amn~h o
lnterpretačn~h o
zdzemia. Vypredan~
,,ko~lerovsk~ " k oncerty { u nds l v zahraničf j, rozobran~ gramonahrdvky, z ktorých ča sť priaznivo prezentufe a; slovensk ~ hudobn~ umenie v zahran lčt - t o stí
len sekunddr ne prejavy skutočn o st i, 1.e Ko~ ler svojou
umeleckôu individualitou priamo proflloval viacer~ čes
kos lovensk~ k ol ek/Ivy (ako ľiiJf opery p6sobll v Olo-

Takmer vo vietkfch vašich umeleckfch blografléch
sa zdôrazňuje moment "presadenia sa" na dvoch vtznamnfch medzlnérodnfch dirlgentskfch súťallach v Besan~rone (1957) a New Yorku (1963). Obe súťale
dm - symbollcky povedané - otvorlll dvere na medzlnérodné koncertné pódl6, · prli!om viťazstvo na Mitro·
poulosonj súťall v New Yorku prinieslo zéroveň molnosť roi!ného aslstentského pôsobenia v Newyorskej filharmónii po boku Leonarda Bernsteina. - Vieme vlak,
le vo vaiej priprava na profesiu dirigenta boU aj také
etapy, ked ste boli angaf.ovant ako korepetltor v ope·
re. S úctou ste ml hovorili o osobnosti Véclava Tallcha,
ktort presadzoval nézor, le je potrebné dôkladnejila
priprava pre profesiu dirigenta nel len zlskanle zékladov dirigentskej techniky .. .
-- Je pravdou, že práve národn9 umelec Václav Talieh bol v zásade proti mojej kariére "zázračného diefata". Podla neho umelec 20. s toročia nemôže byť úzko
profesionálne zameran9, a na jmll nemôže súčasn9m
vzdelan9m a rozhladen9m hudobnlkom - a túto kvalitu v s účasnosti zaznamenávame v overa väčšej miere
než napriklad pred jednou čl dvoma generáciami - Im·
ponova t Iba 19m, že dobre počuje, čl zretelne ukazuje
štvordobý takt ... Musi byt v9raznou o s obnos ťou v najvlas tnejšom v9zname tohto s lova. Moje profesionálne
št6dlá sa preto trocha "pozdrža l!". Nešiel som na konzerva tórium, ale a ž na akadémiu - po a bs olvovan[
gymnázia a súkr omn9ch hudobn9ch š túdiá c h - a zá·
roveň s om absolvoval štyr! semes tre pra žskej filozofie·
kej fakulty. Pre mňa osobne bol dôležlt9m momentom
prlchod do Národného divadla, pretože tou najlepšou
dirigentskou š kolou je predsa len vlas tná dirigents ká
sk6senosf, prax a ďalej možnost s l edovať z bllzkos tl
prácu zrel9c h dir igentov, ktor9c h sl človek váži. No
a korepet!tors ké pôsobenie - u mňa v pražs kom ND znamena lo aktlvnu ú ča st na skúškach Cha laba lu, Krombholca, Vogela. Bolo os ožné sledovať, ak9m spôsobom
dosa hujú svoje ciele, ako vedia pos tav!( hudobnú drámu,
ale aj to, ako r eagujú na Iné názory partnerov. - Ko·
repetltorská č innos t ponú ka la aj prlle žltos t " záskokov ":
v roku 1951 to bolo po prv9 raz v Ba rbierovi. Postupne
som za ča l dos táv a ť ďal š ie prlležltostl a v posledné
dva r'o ky môjho prvého pôsobenia v ND som už bežne
dirigova l nlekolko preds ta venl mesačn e.
Pokta r Ide o ď a l š iu č a s t otázky - prá ve na sporn!·
naných s úťa ž iach som mohol zúroč iť tie to dirigentskou
praxou overené skúsenosti. Ba date lný bol aj spätný
vplyv s ú ťaž nýc h "ú s pec h ov "~ ke ď som sa vrátli č l už
z Besa n~o nu , a le najma z New Yorku, odrazu som zistil,
že je nu mi1a vý razne Iný pohlad, že doš lo ku kva llta Uv·
• nemu skoku.
Ako by s te strui!ne charakterizovali rozdiel medzi oboma súťažami, na ktorfch ste sa z6i!astnlll, a le aj r ozdiel
medzi súťažami vtedy a dnes?
- Zá k la dný rozdiel sp očl va as! v tom, že dnes tých
s úť a ž i dirigentov už je ve lmi ve ra . Nazdáva m sa , že to,
čo má os t a ť vzácnym, by nem a lo p r eky p ov a ť množstvom.
- Ak sa zamysllm nad mojimi s úť a ž a mi, v podsta te
sa a ni prlliš nellšlll: obe obsahoval·! kolá pr evl er ky dirigentského s luc hu, v New Yorku bol pries tor a j pre
upla tnenie scho pnost! sp r e v ádza ť spevákov (Išlo o dueto
Donny Anny a Otta vla z Mozartovho Dona Giovanniho) .
Pre m ľia tu vša k bol je den nie bezvýznamn9 rozdie l:
zatial čo na prlpravu pre b e sa n ~t o n s kú súť a ž som ma l
k dispozic ii č as je dné ho r oka - ta k ak o ď a l ši ka nd!·
dátl, o možn osti z účas tn i ť sa Mttr opoulos ove j sú taže
v New Yorku som sa [násled kom rôznych úradný ch po·
stupov] dozvede l Iba dva mest tce pre d je j kona nlm.
A to som v os tra vs ke j oper e práve pr ipravoval, mys ll m,
Prolwrtevovho Semi ona Kat ka. Za ujlmavé bolo, že Mitro·
poulosovu súť až usporiada li v roku 1963 po prvý raz:
vtedy ma la nti ro<': né krit ériá , s tre tl i sme Sil no ne j vid ·

mouct a Ostrave, bol ~~/dirigentom v oper e SND a neustdle pravidelne hostuje v SF, bol §~/dirigentom K omicket opery v Berlfne, dirlgent()m Symfonlck~ho or chestra
hl. '!l· Prahy FOK, Ceskej filharmónie, Mfom o pery Ndro dn~ho divadla v P·r ahe J.
Na dohovoren~ stretnutie s nar. umelcom Zdefikom
Ko~lerom som §la s vedomtm, 1.e jeden rozhovor nemôže obsiahnut penzum bohatých umeleckých skť.tse
nostt zrelej osobnosti, že sa treba rozhodntít pre t~mu
alebo okruh t~m, o ktorgch budeme hovortt. Preto som
sa r ozhodla pre otdzky, tOkaftíce sa iormovania umeleckej osobnosti. Natmä mladtt generdcia totiž m61.e
jeho tíspechy vidief ako "dana skutočnost" - nema jtíc
prtle1.itost sledova( cestu k ni m cez tfí prts.Zovečnú
"drobnť.t" prdcu.

ceri vltazl Iných súťaž! - spolu so mnou súťažil a r ovnako asistentské miesto u leonarda Bernsteina z[skal
napriklad ClauQio Abbado.
Zostaňme eite chvllu pri súťa2lach. Mnoh( zo sú·
i!asnfch mladfch interpretov 11a vyslovlll, le pre nich
je súťal dobrfm stimulom na .i túdium dalileho repertoé·
ru, v tomto prlpade s ohladom na najvyilíie vznesené
krltérié. A to popri sprievodnej slolke iiriej propagécle, neJ sú vfsledky préce doma . . . Molno vôbec ho·
vorif o rozdiele medzi dirigentskfllli a infml súťalami?
- V zásade áno. Na dlrlgentsk9ch súť ažia ch je totiž
neodmys llternou zložkou súťažnýc h kôl a j orchester,
ktorý v takomto prlpade " zastupujeu vlastne kontrolu
verejnosti. Pocltll som to aj pra kticky - ešte pred
oficiálnym prlebežn9m vyhlasovanlm výsledkov [čl už
Išlo o Besan~ton alebo New York) ml chodil! gratulovuf
k l. miestu členov i a orchestral - Isteže to nemyslel!
zle, a le celkom správne to nebolo. Ja som totiž potom
už k ďalšlm sútažn9m prezentáclám pristupoval s väč
šfm kludom, s vedomlm ur člt9ch sympa tii orchestra a to sa ml už, pochopltelne, pracovalo podstatne lep·
š!e... Na Iných lnterpretačn9ch sú ť ažiac h, aj pri ~o
volenom vstupe verejnost!, má predsa len hlavné slovo
porota. A to s dôsledkami -jej objekUvnych, ale nle raz
1 subjektrvnych meradiel ... Co sa týka reklamy - jej
dOsledky som pocitU sám. A nielen s chladom na uplat·
nenle sa v zahranič!.
.
V naiej krajine predstavujete jednu z méla osobnosti,
ktoré sa rovnakou mierou venuje oblasti opernej l symfonickej .. .
- Ak by som mal hl ada ť podnety tohto "delenia sa"
- bol! by to zrejme spomfnané sťitaže. - Bez nich by
som sa bol pravdepodobne venoval Iba opernej oblasti.
, Tp "vyrovnávanie", resp. zv9raznenle ponťik pracovať
so symfonickými telesami, nastalo vlastne až po newyor.skej súťaž!.
Napriek vietkfm danostiam dirigentov - nie je vb
takto orientovanfch vera - ani u nb, ani v zahranii!l.
V i!om podla vés sú tieto dve oblasti rozdielne a v i!om
sa prekrfvajú .. .. Ide najmä o to, le "kto chce, ten · sl
prUe žltosť nájde" ?
- Kto chce - a kto vie . .. Co sa tý ka počtu takto
sťihrnne orlentovan9ch dirigentov ten počet v rámc!
našej krajiny zodpovedá 1 tomu zahraničiu. Za hraničn[
dirigenti, stabilne pôsobiaci len v opern9ch súboroch,
sú spravid la priemern! repertoárov! dirigenti. D!rlgen·
tov s cfalšlmi amblclaml je ť ažko pri vie s ť k trvalému
zväzku s konkrétnou scénou - a ni Sawalllsch naprlklad "nesedl" v Mnfchove po celý rok, ale predstavenie
naštuduje, uvedie - a odovzdá ď a lej, pripa dne sa k ne·
mu čas od času vráti . . . Co sa t9ka podobnosU a od·
llšnosU oboch oblasti - nie je Ich vera, no na opernom
poste k nim prlb\1daj\1 špecl·f lká ' práce s hlasovým materiálom. Prvok hudobného deja - v opere Ide o dra maticky k-oncipovaný dej - je prltomný v oboch sfé rach. A to je zák lad práce s hudbou.
Vale skúsenosti z pôsobenia na zahranii!'ntcb operných scénach - zahrňme sem aj niekorkoroi!nf úväzok iéfdirigenta Komickej opery v Berline - to sú oj
praktické skúsenosti spolupráce s oper nými re!isérml. Castokrét sa napriklad v publlkovanfch rozhovor och,
a le aj livfch besedách nanáia otázka Felsensteinovej
préce a jeho "nadvlády" dejovej réfie.
- Ano, spolupráca s Wa lterom Fe lsenstelnom čast o
b9va témou rozhovorov - a pra videlne tiež zdô razňu·
jem, že napriek poves t! "uzurpátora" vychádzal z hudby
a reš pektoval ju. Novšie skúsenosti, z jedne j nedávnej
za hraničnej Inscená cie Smetanovej Predanej neves ty, sú
Iného druhu : Výsledkom režljné'ho po ňa ti a (hoci Išlo o
preja v divadelne ta lentova nej osoby] bo la táto naša,
!nsce na čne už klasicky ponlma ná opera , posunutá do
úplne Iných r ovin, ktoré neviem Ina k cha r a kterizova{
než slovom "eroticky". A s ta kouto koncepciou som
nemohol s úhl aslt. Hoc! !deov9m záme rom réžie bolo
"v yc h á d z ať z hudby" výsledok šiel ď a lej, než napo·
veda la hudba. A tak som na por ade s Intenda ntom asi mesiac pred premiérou, keď režijná koncepcia zač a 
la nad obúdať konkrétne preja vy - chcel od hudobné ho
naš tudovania odstúplt. V9sledkom bol kompromis : z In·
scená cle bolo odstránené všetko, čo rušilo hudobnú kon·
cepc lu. Niektoré ďal šie sporné otázky sa vyrleš111 vďa k a
sólistom, ktor! argument·ovall voká lno-technickou stránkou stvárnenia postáv. Tým bol! z de jového v9kla du die·
Ja ods tránené v herec kých ak ciá ch mnohé, pre nás ne·
vkusné miesta.
O na dvlá de režisérov na za hra nič n ý ch scénach sa
hovori č a s t o - a pra videlne. A k dis kus iám medz! dl·
rlgentom a režisérom dochádza spravidla až krá tko
pred pre miérou, keď sa už ť ažk o da jú r ea lizov a ť zása dné zmeny v koncepcii preds tavenia - n ie le n režijne j.
a le a j scénickej .. . Výhodu m a j\1 dirige nti, ktor! sn ven ujú a j režijnej zložke pr e dstavenr , na pr. Ka r aja n .. .
Naiťastie o takto vyhranenfch nézoroch režisérov, ktoré málo reipektujú zmysel diela a hudby, u nás ho·
vorlť nemôžeme. No sme zasa svedkami infch prejavov.
týka júcich sa televlznych i!l filmových adaptácii oper·
ných diel. Pri nich sa ukazuje nutnt m - isteže z rôz·
nych prlčin - zásah do vfkladu diela, aspoň i!o do vonkajšieho stvárnenia ; a le často sme svedkami dvojitého
obsadzovania úloh operným• spevákom a činoherco m .
Aký je vU názor na takúto prax . . .
- Osobne by som bol nnj ra d ~ej, ke by sa mohli oper
né diela zazna m e n á v ať v pôvodne j, ted a jnvlskove j po
clobe. Uro bil a by sa tnk ob rovská propag(tcia oper nému

divadlu. Aj keď sl na stra ne dr uhej uvedomujem, že
nie všetko javiskovo pôsobivé by dobre a s ugestrvne
v.yznelo aj na filmovom čl televlznom zázna me. Na pri·
klad z ačiatok 2. dejstva Fldel!a: ponlženle človeka v žalár!, na scéne Inscenované v ponurom ovzduši ve lkého
priestoru brnavého javiska s akcentom na Fl orestana
v okovách ako ma lú postavu v kGtlku scény - to má
ve l kú atmosféru, ktorá by sa pQhym záznamom na te ·
levfznej obra zovke zrejme stra tila. Ale na dr uhe j s trane javisková Inscenác ia Libuše a le bo Certove j ste ny by
sa mohla nasnfma t bez ujmy na jej bezpros tre dnej pôsobivosti. Na vyše, zo zázna mov a s poň vybraných vyni·
kajťiclch Inscenácii, by mohl! vzniknú ť cenné dok umenty. - Co sa týka nahrádzania perfektne naspieva n ých
postáv čin ohercami - aj keď Ide často o oso bnosti či
noherného divadla čl sympa tických a v Inýc h súvislos
tlach pozoruhodných rudf - opere v takomto tva re nle
čo chýba. Som r a dšej za výber ta kých opern9ch s pevu
kov pre fllomové naštudovanie, ktor! sú s chopn! zhostif
sa aj následných hereckých n á rokov. Pretože spevác ky
prejav pokladám za spevácko-predsta vltelsk ý pre jav.
Velmi rada s vami súhlasfm. - Svoju ďa lšiu otázk u
by som formulovala asi takto: i!fm vás ini plrovall sym·
fonické orchestre alebo operné súbory, .;. ktorfmi ste
spolupracovali . . .
- Všade to bolo vlastne Iné. Ak by som ma l h o v or iť
Iba o operných divadlách, v ktorých som zas táva l post
šéfdirigenta , Istým spo ločn9m ohnivk om, pôsobiacim verml podnetne, bol! mlad[ ludin a Ich s na ha niečo r o b iť "
niečomu sa naučlf. Išlo najmä o prácu "v 'prax!", k torÚ
ani tá najlepšia škola nemôže na hr a diť. Skola [ na jm!!
s lovenská, je teraz vo výsledkoch úspešnejšia J dáv u
mla dému spevákov! predovše tk9m to vok álno-spevácke.
Ale popr! tom je potrebné dať spevákov! 1 ďa l š ie vec! schopnost muzlkantského, stvárňo vatel s k é h o 1 štýl ového
cftenla. Aby vede l nielen to, že Mozart sa má s pieva ť
Ina k než Musorgsk!j, ale a j - a hlavne to, ako sa má
sp ievať . ..
Vieme, le ate známy ako zástanca komplexnej préce
dirigenta .. .
- S úlohou dirigenta v opere sa spá ja č o ra z viac povinnosti. Pritom Ide čas t o o povinnosti na vyše - a k
napriklad spevák prestane po s k o nčen ! školy pracova ť
a pedagógom (obvykle je to vtedy, keď sa mu pôsobiskom stane Iné mesto, než v ktorom štud oval), pr ácu
s hlasom mus[ pri štúdiu postavy čas t o prevzia t dlrl·
gent. Nemc! t9m, ktor[ sa venu jťi tomu to druhu práce.
hovoria "studle nlelter". Lenže pr! Ich ned ostat ku ostá·
vajťi tieto povinnosti na dirigentovi. No a navyše 1e
tiež nedostatok dirigentov, ktorí by boli bu ď oc hotn í
alebo vôbec schopn[ takúto fun kciu vykonáva (.
Vréťme sa teraz k symfonlckfm orchestrom. Casto sa
zd4ra:lňuje, le na ~siahnutie dobrých umeleckfch vf ·
sledkov jll' potrebné, aby bol dirigent nielen dobrfm odbornfkom, ale aj dobrfm pedagógom, či psychológom
orchestra ...
- Samozrejme, je to velmi dôležité. Na jmll pr eto, že
už prešl! časy , keď dirigenti mohl! rubovo!ne z vy šovať
hlas - s následným! exl s tenčn 9 ml dôsledka mi pre hudobnfkov. Je dobre, že "muž! s ta ktovkou" už túto moc
nema jú, pretože ta ktovka v ruke neza ruču j e luds ké kva lity, a teda a j tle, ktorým! .bY sl ka ždý dirigent ta kúto
právomoc zaslúžil. - No zároveľ\ t r eba pove d a ť, že di ·
r lgen t predsa len mus[ m at ta ké vlastnost!, aby or chestru Imponoval ; o svojich názoroch l o svoje j koncepcii
diela mus! však väč šmi pre sv e d č !t než na ri a ď o v ať , pr i·
ka zova f. - Nec hcem tým poveda l. že na orches ter m[t
byt dirigent Iba "dobr9". Or chestrP ,.milujú" dir igentov
podla toho, k a kému v9konu Ich viH ten-k torý dirig en t
prlm!lf. Aj ludsky menej prfjemn ý dirigent, a ko naprí·
kla d Serglu Cellbldac he, má u hudo bnlk ov v á ž nosť , pr e·
tože má pevný umele cký názor a vie, a ko ho r ea lizov ať.
Co by ste zo svojich skúsenost! radi odovzdali mladf m dirigent om ?
- Zlska t sl autoritu. znamená zls ka vaf s kúsenosti.
K tomu je potrebné v y h l adáv a ť prfl ežltos tl, či že reall ·
zova t dirigentskú prax. A to za každú cenu! AJ ke by
mal mlad ý a dept d ir ig ovať le n minimá lny p oč et l ud f.
Dokonca sl mys llm, že práca s me ne j s kúseným or c hestrom je pr e zls kavanle sk\1se nostr eš te v9hodnejšia . ..
Práve tak sl mysllm, že am blc!ou mladého člov e k a by
ne ma lo b y ť dosta t sa hn e ď k zr elému orches tru. V t.t ·
komto kolektlve sa m ladý dirigent presadzu je ť až k o omnoho le,pšle sa Z(\č fna v or ches troc h m imo cen tra .
Tu sa mlad ému dirigentovi vopred z a ru č uj e Istá dávko
as p o ň zveda vosti or chestra, s ktor ým má p r acov ať . :\
pra c ova ť je po tre bné za ka ždú cen u: dlr igova f a d! rlgo·
vat l
Po tom prvom "presadeni sa" čas to dostávajú aj mla df
dirigenti odrazu viacero ponúk. A oni ak oby sa báli nie·
ktorú z nich n e v yu žiť . . .
- To už je obvykle ďalšia kapitola Ic h pr áce - ale
vtedy je dôleži té ved ie( sl vybrat. Nebr ať vše tko, ne·
r ozptylovat sa a bu ď sa sá m r oz hodnúť , a lebo sl ne c h a ť por a d iť , ak9m smerom sa u be ra ť . . .
Pr e sl ovensk a k ulttír u ostane Zc/enl!k Ko!ller v pamäti
ak o " pr avidel ný hostu;tíci" diri gent Slovenske/ filhar mónie, so " samozr ejmou pov innosťou " ;e; pr/aul /vet a
kvalitnej zahranil!net pr ezentdcle, al e a; ako osobnosr
ktord na poste Mfdir igenta v rok och 1971-76 f ormovalu
tvdrnost o pery SND. - Bratisl avsk~ pôsobenie v opere
SND, dodaj me, tvor ! samostatntí k apitolu v histórii slove nskef prve; o perne; sc~ny. Prdve t ak bolo pr".e českú
ku lttíru výz namným Ko~l erovo !M fo v sk ~ pôsobe nie v
pra ~skom Ndrodnom divadl e ( 1980-85 J, ktor~ hudobných
kritik ov a histori kov zau;tma najmä z hľadiska tella vytýčen~h o i rea l lzovan ~h a progr amu - uvies( v novootvorenom ND v~et ky Smetanove opery. Ze mal popri
tom ako š~/ na star osti či už or ganizdci u operne/ prevádzk y, vybudovanie sóli slick~h o stíboru, res p. celý ra d
ot ó.1fok v stívi slost l s doJconl!entm rek onštrukcie budovy
N D - t o sa postupne dostdva 1w okra; kon!ltatovani
Jeho umel ecke; prdce. O mnohých zau;l mavých t ~ma c ll
Dy sme mohli so Zdenk om Ko!ller om hovoriť. Navyse.
ak ich vie podať s typickým osobit ým !>armantným i
red ln ym pohľa dom na " hudlm a v!>elil!o ol-.:olo ne;", ale?
i videnlm c/iania v súvislostiach ...
Pri prn vll;J: VIERA HEŽUCHOVÁ
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vyžaduje donéll'oky. Thomas
Mun.n naplsal v 25 . .k8ip1tole svojho r oménu Doktor Fa ustus (vor-ne citujem),
že tvorba sa sta.va čoraz väčšlm probl émom, lebo všet-k y pr-ost•rled.ky, ktoré
S<J bez váhania prenáša l! z generácie na
generáciu a prebral! sa a-k o úplne sam ozrejmé, dos t-all sa do kánonu zakázaného. Každ9 akord, k·tor9 by mienll
niekt o nap!sať, sa považuje za nepoužlte ln9, nesch opn9 stvárniť niečo nové.
Th. Mann, Mor9 zrejme reprodu·koval
l názory frankfurt skej školy, súc p.rlatel om Theodor-a Wlesengrund.a Adorna ,
mal v mnohom pt·.avd·u, !~bo bez p-rizvuku objavnostl, kto-r á zaso lnvolvuje no·
v os ť, nem ôže exlsrov.ať plne pl.atJné a
hodno~né diel o, umenie nnj.vyššic·h pretencli, čo je však clel·om každej nárotrnej umel eckej tvorby. Mimo momentu
objavn ostl m ôže t otiž vzniknúť tba akési uš la c htľl é zábavné umenie, stojace
mimo llľan lc spomlnanej pretenčn-ostl.
Preto su dnes zdôr.azi\uje k-r eativita a
in tegrovanosť osobnost! t<rl< čo sa
t9ka tvo rby, ak o aJ recepcie, akcent
je predo.všetk9m na tvorcoch vzdialenS"ch od nezafaženého a spontánneho
spôsobu apJoľk ác le a dosadzovania vlast·
nej lnv enčnost i, kedže samotné metó·
dy kompo.zlčn9ch postu-pov sl vyžadu jú
podstatnú Inová-ciu. Opieranie sa o osvedčené m ode l y a formulky prebraté z
minulosti, stratilo už dávnejšie svoju
platnost. Opo rné bod y umenia mo-žno
nachádzať Iba mimo úz·keho kruhu u·
menia - v čo najširšom pohlade na umenie v jeho vS"vojo-vS"ch metamorfózach, na zás toj hudb y a ln9ch druhov
.umenia, na sa m otný náš žlv-o.t a na zlo·
žlté zákonitosti vS"vo•j o.m f ormovaného
média umenia. Schopnos ť reflexie a autoreHexle sa stala ne·vyhnut·n ou tak v
tvorbe. ako \ v te6r\\ .a -pedagogi.'\<.e hud~'1 "' 'l ~'tt\~t\\ '1~~\:..
Prof. dr. Ivan Hrušovský, CSc., k toré ·
mu bol nedávn o udelený titul z.t1Slúžll9
umelec, patri medzi tie profllované osobnosti, ktoré s plňa jú v naj vyššej miere vyššie uvedené k ritéria. l ked sam ot né abso lvovanie štúdii na od lišných vysok ých školách ešte nega r ant u je schopno s ť t vorivého uplatnenia z[skan9ch ve ·
domostf, je pos to j Ivana Hrušov sk ého,
ktorý
ubsolvoval
š tťldi um
hudobnej
vedy nu FU.ozoflckej ra•kulte UK, ako <1 i
kompozlcle na VSMU, determl.n ov.an9
tvo t·l v9m pretavovunim a hodno-tenťrn ši·
ro'k ého obzor u z hudobnej hi stórie t teóri e, t<~·k v tvorbe ako l v jeho pedag·ogtck ej č,lnno s tl. M ožno ho hodnotlt vo
vysokej miere ako sklad atera, tak a 1
hist orika a teoretika.
V ob l asti teórie publlkov ul napr. pr ácu Ovod do teórie harmónie. je to prií
ca, v k torej v mnohom ešte nadväzuje
na Intencie prof. Otu Ferenczyho, pr i
č om vša k prehodnocu je význam a pla tnos ť !del a prlnclpov, na ktoré n advil
zoval. Cie l om a Intenciou jeho analý7.
je sn aJ1a o d dôvodn iť post upy v tvo rbP
a chépať Ich ak o ur č ujúc e s účia s t k y v
kompoz i č n o m celku. Dôležit ý m momen
tom j!! zá mer vidie ť elementy umenia v
tch funk č n ej úluh c, č i m s<~ preklenu l a
st aticko s ť mnohých ..tnalytl ck ých metóll
minulosti , uskt'Otniiu j úclch sa na púhe
kon Stl\to Vótnin jO VOV iJ ltl entif!kOV·élnle
č i a s tkový c h
elt:mentov di!!l a, nesúcich
v tejt o pod obe itktl vne po ch openie um e·
lec k éhb opusu ako živéh o organizmu
k oi·espond UJLÍ Cehú s noM n1 vedomlm u
obsah ujú cf'hu stn ktn(I vnú tornú logiku
vHzleb s l' iP. Ium op tim álne osl ovlt č l o 
veku. kto re111u je diel o adresované. Hru
ŠOVSk ý nP.U l.llá Vll IZO}OVJnÚ S účias t k y: Vi -

dl predovšetk 9m žl vťl .sústavu diela, kto r ej sú jej elementy pod.rladené a
slúžia v Ich d)•namlckej súvislosti. Neuspokoj il sa s t Nt dlčn S"m f podo oomi pos ·
tupov v kompozlcli, ale venoval sa teoretfck9m u estetfck9m pohra dom na
-nov š1u pt•oblem.atlku v skla dbe ako n-a pr. <t leatorl·ke v rozsia hle'] .p rác! Pr~nci 
PY rludenej a l eatorľky z teorettcko-kom.
pozičného hladiska (rukopis, 1982).
Ne.treba uzda ani poz,n.ame.naf, w spo mlnan9 postoj je najlepšou garanciou
úspešnosti 1 jeho pedagogic•k ej prace.
V tomt o zmysle je pr.avS"m opakom ped.agógu, sledujúceho v9sledo.k v podá·
vani iba os-vedče n9ch modelov, ktOi'é v
takom chápani sa stáva.jú Iba mttvy.ml
tvarmi v hud•o bnej matérii. Skutočn9 pe.
dagóg, ak9m je Ivan Hrušovsk9, nemO·
že a ani nechce poSik Y'tnúf prefa brilko·
'Vané Istoty, ale dá.va tba jednu istotu,
•ktorou je u stavičné hl.ad.anie, a.k má
vS"sledok k,orunova f úsilie.
Ku všet,k ému p.rl•stup.uje u Hr-ušovské·
ho dôkladná znalosť histórie - talk vý·
voja svetovej, ako l ~pec.lálne slovenskej hudby, pričom neoddeluje Ueto od11&lé vý·v ojové oblt1ky, čo Je je.ct~ne
správnym prls-tu,pom k osobHostl hudob·
nej htst6rie vôbec. Táto S·k utolmost sa
odzr,kad·l u}e aj v jeho prácach Vývoj
slovenskej
hudby 1939-48 ( l'Ukopls,
1968) , Uež Slovenská hu:dba v promoch
a rozboroch ( SNKL 1964) , ako aj v je·
ho ost.atn9ch št-ťl.dláeih.
Ho dnoteni!~! histórie hudby je v mys ·
.Jen! Ivllllla Hruoovs kého ú7iko spojené s
teoretlokS'm a ana lytickým prlstu.porn,
čo zaru č u je svo}rá-znost a objektlvnosf
jeho pohf.adu na hJl'tóriu.
AJ\1 tvorba Hrušovské-ho 'nestoji !ZO· '
!ova ne ak<> osobitná oblast v jeho mys·
Jen!, naopak úzky dotyk s teóriou .a ihls·
'lóriou sú neodmyslHefnS'ml lnšplru}úcimi faktormi jeho hudobného myslenia
vôbec a špeciálne jeh·o a'kiti.V'llej tvorivej
imaginácie v tvorbe, o čom svedči jeho
·v9vojo v9 dynamlz,mus ak o sk ladatera.
Heter ogénne zdroje, a'k ýml sú história
a teórl·a, o stá vajťl však zatajen9ml rozmer.ml v je•h o tvorbe, či .sú to Inšpirácie
z úvah Dlebo dokon ca z ·k onkrétne)
-t.vorby, nie je nl·k de cftlf lineárnu odvodenost vlastného m yslenia od akýchsi
prototy.pov . To, z č·oho čer.pa, je úplne
a bez zvyšku pretavené a nadobúda v
jeho dielach funtkclu bazálneho vS"·cho·
diska , pozdvlhujú.ceho l en cellstv9 obzor jeho originálnych ide!.
Niet tu dostač u júceho miest-a vyme·
novat jeho diela v ic·h vzos tt~tpne-j kontinuite. Treba vša k azda vy:z.dvthnút Hrušovského sc h opn os ť využiť charakteris·
tiku médii v cel kom odlišných oblastiach t·vorby, ako aj sohopnost vcltovaf
sa do spôsobu tvorby pre zbor alebo
pre útvar sláčikového k.varteta č,i tnej
k omornej hudby nevšedného absadenLa.
Všade dokázal najsf zo·dpove·dajúci spôsob zabudovať chara'krter zvu.kov9.c'h zo·
skupenl do svoj ich myšli en kO·VS'ch kon·
cepe!!.
Na tQm to skromnom mieste zostáva
m ožnost 1ba poukázať na unlvenálnost
osobnost! Ivana Hru šovsk ého a kvitovať
aspoň z tohto nášh o aspek,tu náležité
u znanie v plnom presvedčeni , že spôs-ob 1eho myslenia , -pod•m ienený štruk·
túrou osobnost\ umelca, \e na\\e;pšou
'L~:N'í-~~ \~\\~ 'L~~~~~~~t\~\ ~\1::1\\'j 'l t\<\.\·

šLršom

kontex-te našej hudby.
JAN ALBRECHT

Mária
Schweighoferová

koncom febr uáru r oku 1965 u.
K ed'viedla
spevohr.a Novej scény v Bra tisi;Ive svetoznámy mu zl kti l M y Fai r Lu dy, pova ~ ovaný Zél j ednu z n ajv!ič š fch
sen zti cll .povojnovéh o hudobnozába·vn ého
dlvn dl.a , dostal ll m ožnost v y t·v oriť hla v
nú ženskú poslčl vu posta vu pr oste j
oo ul!čn e 1 pl'E!clctv a č k y kve tín Lízy Oóu llt lr.ovc J. k turfJ bol.t . je u -c!:t e dl hu .w~

tane snom k aždej spevohernej here čky
aj ambicióznu sólistka súboru , MARIA SCHWEIGHOFEROVA. Zaktivizujú c
všetky svoje speváckoherec!ké schopnosU chopil~ sa jedl.neč.ne·j umelecke,j prí ležitost! s nesmiernym oduševnenlm i
maxtmalnou umeleckou :wdip.ovednostou
a dokAznla stvárnlt s neod,ol.atelným pôva bom, ša rm om a p.resvedčlivosf,ou prlam
zazra čnú premenu pr,ost•e j kVetlnárky v
dámu z vel.k ého sveta so spôsobmi ver kovojvodkyne. Mát·ia Schwetg-hoferova
pl'ezentovala svoju prltažl:l v·ú Lizu Doo·
Ntleovú v .p riebehu nasledujťlclch šlest.tch rokov na j.avlsk~u Novej scény s ml·
moriad nym úspechom v%e
250-,krát.
O pár mesiacov neskôr dostala mladá
sólistka p.rlležltosf vyt·v orH ďalšiu verkú postavu
dvojtvárnu chovanicu
.kláštora DenLsu v ope-rete Mamzelle N1touche, ~ljúcu určlt9 ú.selk svojho života
d'Vojak9m žl•votom : ce:z deň .p oslušné a
pabož.ná chovanica v klá!§tore U lastovičiek sa stáva večer koketJnou a roz·
to,pašnou N1tuš•k ou v divadle, kde ús·
pešne , ,zaskoč!" ZJa chor.ú prlmadonu.
AJ .túto náročnú klasickú postav•u o.pereperto&ru
sllvárnlla
Már!.a
t'Eltného
Sc·hwelg,h o!erová s loln,pcmu;Júcou •llllterpretačno'u bravt1rou.
Obidve velké posta'Vy z ro'k.U 1965 bol! vS"rezným po.tvrdenim možn~9ti 1 ta·
lent u Márie Schwetgho!erovej, ktorý mal
možnost rozvljaf sa log~lcky a v dosta·
t•očnej miere od samotných poči.at.ko.v v
roku 1958, ked prišla alOO čerstvá .absolvenrka brati-slavského konzerva•tôr.!a
do súbor.u bra!Jsl.avskej spev.ohry s mno.
h9mt predpo'klacLm! na tlspešnú kanléru
v hudobnozába~nom d1'V.adle. Jej lah'k 9,
pohybHv9 a prljemne zneo}úcl soprán,
prlfažlfv9 vzhlad, -h erecké a pohybové
scho,pnostl, osobLtý tellllperament a osobnostn9 ša.rin spolu s nesmiernou Iás·
k·OU k divadlu .a p.rlkladnou umeleck'Ou
poct.lvosfou a zodpovednosťou vytváral-l
s.pol·ahllv9 základ pre st•várnenle celého
radu závažn9c'h postá:v spevohe11ného re.
pert·oáru, no predov·šetk9m ju p·r e.dur·
Č·OV.al! na ade•kvá1tnu ~n~er,pretác!u v-o ·
'k ál-n e ná,ročnýC'h ťlloh k).astc.kej operety
l moder.n ébo mu-zikálu.
Po nlekol.k9ch menši-eh postavách v
operetách sovlei'Skych a našich aut,orov
spieva už v roku 1960 úlohu rybárskeho dlevčata Alnnlny v Straussovej operete Noc v Benátkach, o rok neskôr An·
nu v hudobnej komédii P. Burgharda
Ohňost.ro.j , o dva roky neskôr d·V<>júlo·
hu Lols Laneo·vej a Bianky v muzikáli
C. Portera Pobozkaj ma, Kata rlna; ba
v úsili skva lltoH .rečov9 prejav a prehl ·
bH hereckú vtxtuozitu sa podujme v
prvej polovici šes ťdesiatych rokov l na
interpretáciu dvoch člnohern~ch postáv
- Mir-fam v hre E. M.ac Colla Lyslstrat.a
a Checchiny v Goldoniho KlebetniCI!ach.
P-o nloh už nasledova l! spomln,ané vy
nlka júco st·várnené postavy Llzy Doollt leove j a Denisy all1as NJ,tušky, ktoré
podstatne zv~šiH ume'lecký k·r edlt M árie Schwe1ghofeľO'vej a prispeli k jej
za ra deniu medzi pr-otagonistov súboru.
V roku 1970 k nim pr~pája svoju tretiu
žlv·otnú postavu pôvabom, tempe-ra·
mentom 1 j av.l sk•o vou 1priebojnostou pr ekypujúcu Helenu Zar·em:bovú z Nedbalo·
ve\ operety Polska kťv.
'?o;Qt\ t~ cnto don\\t\~\úc\c\\ "QOStavácn,
~\ot~ ~\t\a \)~ 'bt\a'tt\~ 'IO~á\t\e t\át.()~~

prvej subrete súboru, vo kalne dlspozicfe Sohwetg.ho f E!'I'ovej spolu s jej skvelým zmyslom ,p re kom ično, hereckú bez.
pros~rednosť, našli vyni kajúce up1atnenle v celom rade dal šl oh postav, pa t riacich do tzv. ml adO'k>om!ckého odbo·
r u. Talkýml tem.peramentnS"m i, lskl"IVS'm l , v9bušn9ml, šlba l•Sk9m l, žensky zv.odnS"ml, ale v.ždy mllS'ml, sympMlck S'.ml a
p rťfa žllv 9mi postavami v oblasti klaste·
tkaj 1 súč.a·s ne. j operety boli je j Adela
zo Stra usso.v·h o Net•oplell'<t, Hortenzia z
Heubergero.v bo Plesu v ope.re, Mi z Lehárove•J Zeme úsmev.ov, Arsena zo Strau.
ssovho Cigánskeho ba-róna, C!bolet-ta zo
Str.(l)ussovej Noel v Ben átkach, Juliett.a
Ver.montová z Lehárovho Grófa z Luxemburgu, komtesa '\nastazia z Kálmá novej C<!rdášovej princeznej čl Jeanetta
z Dus!kovej operety Mod•ra r uža . Rovnako pôvabné boli i jej kreacte typovo
prl buznS"ch postáv z obl ast i muzikAlu.
Osobitos ť ou podania zaujala predovšet k9m Je j Mária z West Side St ory , Mag nóliu z Lode komed iantov. L td očka .,,
Kreči n ského a Gwendollna z Priatera
Bunburyho . Vše tk y tlet·o, ak o i mnohé
dalšie postavy dokázala Már i čl Sc hweig·
hoferová obda r iť znač n ou dávkou hi'él ·
vosti, vita lit y, espritu, ale i č rtami jem·
nej a dece ntnej humorneJ nad sádzk y a
napriek typov.ej prí buznosti '' podobnosti Ich itJ pr ime!'une odli š lť a ozv lášt ·
·niť svojský m heJ· ec k ým rulwpisom.
Doter ajši e umelecké pôso ben ie M ári e
Sc h welg hofet·ovej je ner oz lu č n e späté
so spevohrou lm ttlslHvskej Nove j scény.
Počas tak mer IJ'Id satr o čného nepret t'Z Itého pôl>oben:.t v tomto súbore S<l zAs·
Juhuu w l en tt t -a:lwpností a po núknu tyl!> IH:rPCk )' lll príl e·:>.iJOsJiil ll t. <Ile i zlí~ ·

luh<> u prvott·iedneho naš tuuovunla kaž·
dej postavy n Z'Odpovednou prípravou
nu k aždé pr edstnvenle vypracovala na
výraznú umeleckú osobnost spevoher·
ného divad lu u·k o jeho priam Ideálna
predst.avlt efk<t.
Udelenie titulu zaslúžiLA umelky ňa
Márii Schwelgboferove j je . spravodlivým
ocenenim jej · spe,vohemé•ho umenia, do·
sla hn-utých v9sled1kov a dotera.jšej ume·
leckej činnosti. Vysoké vyznamenanie sa
p.rávorn dostá·va do rilk umelkyne, k1or6
po dlhé ľO'ky patri k najvS",r aznejšlm o·
sobnos-tlam ná-šho spevoherného divadla.
ALFRtD GABAUh

RUDOLF
SMQTER

....

=---~--.....,

sa v Sabinove. Od piatich ro·
N arodil
tkov vyrastal v Sar lšsk9ch Mlchala-

noc·h , v dedine s boha't ou f-olklóllnou
t.r<lo<i!cfou. Tu sa formoval jeho vzťah k
slovenskej ludovej plesni. Plesňami je·
·h o detst-va však boli l viachlasné rus!n·
ske plesne z okoll,t9c h dedin a po oslo·
bodeni ruské vojensk é plesne. Už ,počas
štúdii na s~rojn! C'kej priemyslovke vo
Zvolene i po nav,r ate r . 1954 do Pre~o
va sa preja•vll jeho vzťah k spe.v u účin·
1k ovanim v rôznych spevokoloch. Po po.
nuke !sf spievať do prešovského U.k-ra·
jlnského ná.rodného divadla a úspešnom
konkurze bol nú.ten9 p t·vé mesiace uč.t
sa nielen systemA.t.tcky n a r ába ť s hla·
som, ale l pomerne r9chlo st osvojiť no.
vú re č ukrn jfnsk9 jazy·k. Vladimir
Lfbovlcklj a Juraj Seregl j boli jeho pr·
výml umeleok9mt patrónmi a učite lm i.
Postupne ho zasvlicova ll do spevoherné·
ho umenia a preštud owtll s nim ce lého
Stanlslavského.
Sfubne sa rozvl ja•júcu di vad elnú ,prá·
eu však v rokoch 1955- 57 prerušila vo.
jenská prezenčná sl u žba. R. Smoter sa
dostal d.o Prahy, kde sa mohol ! naďa ·
lej ve n ov.a ť svoje j IAske. V·ledol m už·
sk9 speváck y zbor Sar iš, k•torý sa nes·
k ôr r ozšlr fl na spe v ác k o· t nneč n é teleso
s orchestr-om, zná me v t9ch časo ch u-ko
'Vojens.ký sú bor Le-tka. Velm i rád spo ·
mťpa na osobné p.rlarel st.vo s Václavom
Dobiášom, ktor9 so súborom spolupracova l. Toto prlaterstvo bolo ne sk ôr podnetom ku vzniku k-a ntát y Sláva vlast!
na Slová Muclnského, kt orú Dobiáš n~·
plsal pre PUĽ S a sá m ju v Prešove na
-premi ére v roku 19131 diľ!l.gova l.
'?~d odc\\ouom do civ\\u sa dotvedtl,
'to~ \)O t 00t'5at\\'Lác\\ O"Q~t ~\~ UN'!) \a 't
Prešove vytvara Poddu'\<elskS' uma\~
l ud·o.vý súbor. jeho vša1k l á,k alo d\vad\11,
a ta•k sa od h od lal urobiť k onkurz do
Kar llnskeh o divadla. Pri jaLI ho. No 14s·
ka k rodnému kraju, k prla te rom a potreba pomôcť novovzn l k ajúce mu súbo~u
ho nakoniec privi edli n aspäť do Prešo·
va, do PUĽS - u , kde v nAročnS"ch pod•
mienkach permnne.ntných zajazdov pO·
sobi v súčas n os ti už ti·Id s<tťtri sez6n.
v novS"ch poclmtenk itch prá ce sa mu·
sel preorientovať n<I ukrajinsk ý folklór,
v ž iť sa do ukNijinsk ej piesne, clo jej mel odiky , do l<'t'lisnych textov. R. Smoter
spieva ako só listu ! a ko člen malých
spevác,kyc h skupi n, lll't\ na akorde6ne,
gajdlcf, druo1hll. je znAmy aj ako l u·
dov9 rozpravač a pohotový k onferen·
clér programov P U ĽS - u na domäclch l
·za hraničn9ch vy stúpen!acll . Ako sóltsta
vlac.k rát s úspechom vyst upoval pred
naši mi 1 u kra jl nsk 9mi krnj<mm! v USA
a v Kanude .
Rudo l f Smot er JP. popr ednou umelec·
k ou osob n osťo u Podd ukel sk ého ukrajfn·
ského lu dového sii boru v Prešove. kde
päť r okov zustAvn l 1 fun k ci u umelecké·
ho vedúceho súbOI'U. Popr i náročnej
práci v súbore sn venuje písan iu libriet
u ú.pNtvám plesni. Pomáh a s kva!Wiovať
úrove!) za ujmov ej um elec k e j č innost! vo
svo jom regióne ako vedúci súborov ZUC
t č len porôt ruzny cll siifnl\J 11 festivalov. Sirok ý z(lber jeho um elP.c k ej a spoločen s ky ttn g-nžovanej v r áce bo l u~ v
J'oku 1986, pri pl'l l ež!l o ~tl je ho 50. na·
t•odenín. ocenený v podobe zn racleni.J
tlo galérie n ajlep~!c h pra covnikov Vý·
c h od o~ lo v cns k é h .• l<. .;.· il \ Jn ·lj! tc!Vl
rok UJ tttl f•IP.ním t lllt l11 Zil'l ít zi l y umelec. U
TEODOR LIPTAK
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Tradície slovenskei hudby a.ich význ m

RICHARD RYBARIC
l.

Jovo ,.tlľad fc l a " pochádw z latinsk ého
" tradere "
( od ovzdá.va (. doručova f,
prenecháva f a pod.) a bol o v odbornej
llterat•l1re mno.hD'krá·t r.oz ll č·ným spôsobom definova né. V podst.ate znamena
,;sllhr.n hlstorlc.ky vzniknutých, rela'tlvne stabilných, modlfl'kácle schopných
my~llenok, symbolov, spolo č enskýc·h us~anovenl, hodnOt, .nmlem, lnštLtllcli a
pod., kt·oré sa odovzdá·vajú z gen~rácle
na gener áciu " ( Slovnl·k frllozofla a .p ri·
rodné vedy, Bratislava 1987, 7621 . Ttľa
dlcla je teda pojem ve lmi široký a .k omplexný ; t!l'.adlcla je v tomto zmysle d.oJožená vo v š e~ký c h oblastiach spoločenského žLvota. v materiálnej kul111re, vo vý.ro.be, v politike, v žl.vGtnom
~týle, v umeni, ba a j vo vede; pôsobi
ddy, zasahuje kaid6 triedu, každ.(! spoločenskú skU;plnu, p·r ofeslu, etnikum, nl!·
rodnost a navyše tradlcla vznl·k á a vytvéra sa neustále, teda aj v prltomooatJ.
Vzhladom na teDto univerdlny charakllr tradlcle z hladiSka času 1 priestoru možno trad!clu de,kl a rovať w apo18i!enakovednd kategóriu , t. j. za klúčo
vt .pojem vla·cerých vednýc.h dlsc ~plln,
Jc·torý pomáha pozna ť a ex·pllokovaf velml ~lrok11 oblasť života a ,p ráce člove
ka. Tradlcla je teda kllltegórla hlstGrlc116, tllorotlcká, polltio.ká, s ,pojmom tradiele pracuje národopls 1 v š eťky odbory umenovedy. Jeho význam sa Isteže
dá modifikovať , konkretizov ať , preclzovaf, revidovať, ba aj prob l ematlzova ť ,
nie je VŠillk možné ell:mirnova t ho z pojmoslovného ap<mHu s.polo čens k ých 'v leq
a spoločenského vedomia. Výs.k um delin l sl1časn6h o stav!l na šej spoločnosti
je bez pojmu tradlcla nemyslltelný ; naopak aj u nás na Slovensku sa v súlacle so všeobecným smerova nlm vedeckého bádania venu je teoreMcJ<ému rozpracOYantu kategórole tNldicle mnohostranná a neustál e sa zvyšujClca pozor-

S

ll.
V priebehu deji n Slovenska, ktoré ako
dejiny plebejského národa sG. predovšet•k ým dejinami tvoriveJ pr6ce bez
vlastných králov, feudállGv, vlastných
dobyvačných v.ojen a pod. sa vy.tvorilo mnoho zaujimavýoh tradicl!, kto,ré
sformovali duchOV!ný · svet slovenského
č lovek a a čo prechád.wlo Jo Jeho ind.vlduálneho a kolektlvne.ho vedomia. N161
111 úlohou tohto .prlspeV1ku a.n1 Ich výpočet ani Ich typológia., t·reba. vša·k spomenllf, že pre historika slovenskej hudby sú dOležité na}mä dJve ldeovokultúrne .tra d!cle : tradlcia ataroalovaosk6 a
tradlcia zbojolcko-j6oottkovsk6, teda tNIdiela historická či hist·orlzujtíca a t-ra.dlcl.a .revolučrná .
T.radiCII!l staroslovanská je bezpochy·
by jednou z najstaršfch a naj~rvalejšl oh
ldeovokult11rnych tNldlclf Slovenska vô bec. Po prvýlkrát sa f>Orrmu.lovala v 17.
storoči, v úvode Benedl:kta SzOlOssiho
ku spevnlku Cantus Catholicl z roku
1655 a odv.tedy je stálym mot!vom a sline zne}G.ctm hlasom oo}mll v Ideológii
sl ovenského národného obrodenia. V
priebehu troch st·oročl nadGbllda rôzne
verzie a a•kcenty ako ·tradlcla velkomoravská, cy•rllometodejSká, svllt{),pl.ukovská, ra·st l slavovská či priMnovská. Preniká do vedecko.;hlstorlogra flckej spisby, do poézie, do krásnej JiteratClry, do
publicistiky od Jána Hollého cez kollá rovcov . štllrovoov, mabl'Čiarov až do sú-

prakUCiky každá generácla il že majll
velmi široký dlapaz{m: zasa hujfi do všetkých umeni a a'ko llll•k é pôsobia ako silný Integrujúc! faktor. Z ostatných Ideovokul111Tnych tradicli, ktGré s\1 v slovenskom živote dajako prHomné a zasa•h uj•\1 do jednoUivých obla sti hudobnej
•kul1túry, treba spomenúť na1pr. ~radiclu
M<lltiiša Ca.Iro Trentlan&keho (v 30.-40.
ro·k och umelo •k ult!vova•n\1), trod!clu
múd:reho a spra.vodllvé'ho krála Ma~teja,
tradiclu husLtskll a bNl:tricku, t.rald!clu
hrdinských ohNmoov našich hoodov a
miest pred Tuorkami a pod. Z n·ovšlch
t.rad!cll je to na jm!! všeslovanská trad!cla kollá-rovcov, tradicla ber.nolá>kovs kci
a štllrovská (Iste by bol{) z·n ujlmavé zostavU súpis plesni a zbowv na texty
štG.rovských básnikov), tradlclu ma,tlčná,
tradlcla boJov robo.tniCike.j triedy a najmä trildlcla SNP, ktoré maj(l pre slo venské umenie - l hudbu - ve•l.k-ú Ln špLra tlvnu pr!tažllv.ost. Pozoruhodné sú
aj tradlcle !Gkálne a k·r ajové, z ktorých
niektoré nadGbúdajll celonárodný význam napr. tradicla nlt·rlan'Soka ako
ce.n.tra st-aroslovanského knležatstVI!l, tra.
diela spišských a výohodooslovenských
miest aik o vý·znamného kuUúr.neho reglónu. Sem patri aj trodlcl.a Bratislavy
ako hlavného a korunovač-né-ho· mesta
vol<arkedajšleho Uhorska, tradicla Ma.r tina akQ s~redlska slovenských národných dejatelov v 2. polovici mLnulého
storočia l tradlcla Slovenskej republiky
rád v Prešove.

rú momo zovšeobecniť na d.ve velké
trad!cle: na tradiclu európsku a t~adi clu o6rodD6.
Pod poJmom euTópske.j •H'<l.dicle slovenskej hudby rozumieme v§e.t•k y .,vplyvy", podnety, l:nš-plrácle, lm,porty, ktoré
naša hudobná kultúra dostáivala ,zvGnku« z Iných, zemepisne blizkych ťvzdl<l ·
Jenejš!ch oblasti 1 k'ultúr. Pa~rl.a sem nie·
len štýly euró,pskej hud•by, k1toré k nám
pr.ostrednictvom diel čl osô·b prenlka ll,
al e aj rozličné formy, spôsoby u prejavy hudobného žl<vota, hudo.b né ustane. ·
vlzne, zvyklosti a stereotypy. Otázku
eUTópskej hud{)bnej t.radl·cle n.a Sloven·
sku sa v staršej lf.teratúre ned"Ostatoone
zdOrazňovall!l a doceňovala; Implicitne
sa chápala aJkoby aditl'voe a nie a~o
substanciálna a trvalá začleaeno.s ť Sla·
venska
do všeeurópslkeho hudobného·
diania, ktorá je sledova•telná od dáiVne·
ho stredoveku od vstupu latinského C·hOrálu na na~ e emllrum, kde zorh ráva Vý·
znam.n11 aokulturačntí llloh.u (prosbred
nfctovom latinského chorálu sa u skutoč ňuje prechod na notopls, laJt.ln-ský chorá! je podkla dom teoretickej rertexle a·
systematizácie hudobnýc·h reálU tOnln, tonalHy, kadencii, modulácii a po.d.)
až po sO-časnosť. Miera a tntenz!ta recepcle sa •m enili, a le Sloven•s ko tun•g·O·
va lo vždy ak•o kra.jll11a prhsclpl6lne o·
tvoreo6 a ochot-ná učlf sa. Vysvetf.uje
to jedna~ poloha Slovenska d'Oslova v
srdci kontinentu, priepustnosť hranic.
nárrodnostne zmiešané oby.vatelstv.o nie-

nosť.

Hoci k refl€iktovaniu fenoménu tradicle dochádza až v nemec·k ej klasickej
tllozofll v 18. storoči teda pomerne
neskoro -. historická sk u•točno s ť nás
uči, že ~radicle pôsobili vždy a že sa
pomer ·k nim pol.ar·l roval dvoma smerml: na jednej strane a'ko strohá negácia všetkého minulého, ako revolučné
čl pseudorev o lu č n é radlkallstlcké zavrhovanle hodnôt a in9tltficli vytvorených
v mi nulosti, na druhej s~ra ne :llllsa aJ<oby posvlltný kuH všet•kébo s tarého a úzkostlivé d odr~ova1nie zdedených zvyklosti, rituálov, mravných kódexov, ba a j
povier. Cl ry a jednostranný exbrém býva vša'k zried·kavý a máv.a ~P'Nl'Vidla len
velmi krá ~ke trva nie: po fáze nlhlllstlckého v zťa hu k ~ra diel! n-astáva obyčajne je j pozvof.ná integ.r ácl.a a naopa k
po obdobi se.ktárskej u zaW'BtosM voči
.novýlm myšl len,kam dochádza k owára ntu okilen" a reclpov.anl.u nových horizontov. Tiľa dlcla ako kul.t11r.nohlstorlcký
jav má evldent·ne di·alekt!oký a proce suálny r áz: ž·ludna doba, žia dni!! spol·oč 
nost nemôže vyžiť bez t.rad!clll, nemôže
sa bezvýhra dne d išt a ncovať od vlastnej
minulosti, n o ni kdy nedochádza i< tntegrécll ce lej histórie. Tra dicla je vlast ne vždy kritick ou sele!kciou minul osti
jej pretlmočenlm, spracovanlm a prlspô:
sobenlm potrebAm, i deálom, ko nse.nsom
a •hodnotovým posto jom danej s ú čas no s·
ti. Ak je teda na jed,n ej s tlľa·ne p ojem
tradlcle vzhladom na tota litu histórie
pojmom z(lženÝ!1J, na stra ne druhej je
j)Otrcb.né rozšlrt f ho: tradlciu to tiž nepredstavu je len systém hod·n ô t vlastných, ni e aj hodnoty vyworené Inými
spoločen stva m i, Inými n ár odmi, alebo hodnot y vytvor ené fudak chceme lhOm. Zlildna k ul•túra nežije v l zolácil
a vo vzduch opr ázdne, ale existuje Jen
v neustl\lom k·oruMik·te, dialógu. č l v k onfrontácii s bllzkym i vzd ialenejšim oko·
11m. Steriln á, lnM ktnci , t'<llk,poved•lac chemicky č i s t á nár od ná, etn i ck á čl regionálna kultfir u je chimér a, k tor á nemá
reálnu exi stenci u. Vychádzaj úc z naznačen ý ch pred pokladov, zdá sa , že fen omén trodlcle je treba v na j šir šom význame po v až ov a ť za mnohosmernú, dynamickú .a dra matickú k>Omunl·k áclu ,.mi nulosti" s ,. prltomnos ťo u" a ,.domu va"
so "svet·om" . A le bo inými sl ovami p ovedané, tr.adlcla te ., jednou z n aj G. čln n ej 
!!ch pok ojných zbrani súča sného člo 
veka. . ., ktor á m á sch opn o s ť wbe:op eč l ť
mu vedomie p otL·eb y a Istoty prežili u
ako druhu" ( B. Fllová, Trad l cla a pot reba jej s ú ča s nej teoretick ej ·i prak tic k e j
interpretáci e, I n: Sl ovensk ý národopls
roč . 34, 1-2 1966, 16 l . V žiadnom pr fpade by sa z tr<ldfcie nemal s ta ť fe t l š,
Idol, modlu, ktore j sa budú pri n(Jšu ť obete <1 ktorú budeme zbožne v y z9 v.a ť , a le
rrad!cla by su nemala ani zne u ž ív a ť v
každod ennýc h šar vát.ka ch a nemulo by
sa ňou ma n ip ul ova ť n a úrovn! úzk eJ
pragmatlck o-<>portúnne j pt·n xe, al e v po
lohAch pt·em yslenych pr ogr <.~ m o v o Jk on 
oepčne fundov :~ nr c h vedecl1ýrh vysku

Pohlad na

súčasnú

panorámu staroaiávoej Nitry.

ča s nosti.

Sláva Slávy, jej velkosť, starobylosť, pocit prlslušnosti ku st·omUiónovému kmeňu slova.nstv.a zohrávali velikú G.lohu v zá-paooc'h o národné 1 sociálne emanclpovanle SlováJkov. S velkomoravskýml motlvmi i témami sa stretá.vame napr. u J. L. Bellu (v te oretických úvahách o slovenskej a slovanskej
hudbe l v kompozičnej praxi). u M.
Schneldra-'11rnavského, Alexandra Moyzesa, Eugena Suchoňa l ďa lšieh a záujem
o
staroslo,vanSiko..Yel·komora'ViSkú
problema.tl.ku je velmi živý aj v súčas
nosti, kid je umocňovaný na jmU úspech mi a'r cheológov a hlstorf,k·ov umeni v
odhalovanl pra vej a a utootlckej podoby
velkomQi'avských dejin a }(lultúry.
Ak
tradlcla vel·k omoravsko-staroslovan ská bola t·ra 41c1Gu v podstate re.tro·
spektivnou a ut~lckou, mý.tom o zla( om •veku slovanstva a Slová•klov, t·ra·dicla
zbojtnicko ·ján ošl•k ov·ská, revolučná , ,p redstavuje v Istom zmysle jej protl·k lad, lebo· je vlac-llllene·j priamou reflexiou skutočného položenia slovenské·h o ludu vo
feudál nom Uhor&<u. Aj ona má hlboké
histori cké k orene zasahujúce do čia s
protttureokých
boj<lv a protihabsburských povstani a aj ona je trvalou súča s ťou m o.tl vlc<kotematického
ústrojen ·
sliva slovenského fol•klór·u, povesti, plesnl, poézie, bele~rli 1 náučn o - vedec·kej
spisby. Idealizovaná posta.va rebelujú ceho zbojn~ka ako mra<vne člsté•h o bojovnlka za elementá-mu ludskú spravo d.
llvosť a ko bol a zosobnená na jmU v JuroVi Jánoši.k ovl a v jeho druži ne, rnajm!l
v poézii štúr ovcov, sa do velkej miery
sta la prototy.p om pre ďa l š iu literárnu
a umeleck(! tvorbu. Kým však tra dlcla
ve ! k omoravská bola viazaná hla vne na
vzdelancov, tradlcla zbojnl ck o- jánošlk ov ská žila a j vo v•rstvách podd aného rudu,
v !udový oh pies ňach, povestlach l vo výtvannom umeni. Iným dôležitým rozdie l om je tu aj skutočrnosC, že kým staroslovansko-velkomoravskú t•r adlclu bolo
potrebné viacmenej umel o V}'tvorlf, druhá, jánošikovsko-:zbojnl cka žila, najmä
vo folklóre, nepre~ržltll; v nároônom umeni šl o ted a prevažne o je j štylizáciu,
lndivl duallzá clu, Intelek·tuallzáclu a aktual izáciu určlt 9ch jej pl"VikGv a typov.
Podob y, v a·kých rezon oval a v sl ovensk ej hudbe, sú neobyč a j n e r oz manLté;
za hr ilu j (Jce ve ~ké r oz:pll·t le žánr ov <l dru .hov ot! jednod uchéh o t<tnca a plesne až
po zbo1·y. Ol'il tór l á a operu
Repertoár slovensk ý ch ku lt úrn ych tr a .
dl c1í sa. pravda. rýmro nevy č erp:\V<l. Is
l é vwk te , že ~. , s nl nn vyruvn ava l,,

Snímky : archlv

Tr.adlcle majú svoj životný cyklus;
nielen vznlkaj·ú, ale aj starnú il z a.nlkajťl
a odumlera,jú, resp. - a.ko nu to velmi
.presvedčivo poukázala o. 1. Zatia Llssa
( Prolegomena k teorll t>Ntdlce v hud b~.
In : Z. L. Nové studte z hudebnl estetiky, Praha 19821 - menia svoj zmysel.
K takým patria nielen tr adlcle spojova né s náboženskou viero u a kultom, kto·r é v priebehu sekula rlzačné•ho procesu
v no.voveku stráca.jtí žtvnfi pôdu, ale aj
n le.k toré tradicle viazané na rofnlcku
soclet.u, kde prechod na kole,ktlv.ne hos podá-renle a vel'lk.ovýrobu 21na·č ne n.at·u.
§u·je archa.lcké štrukt(l.r y.

lll .
Ako je to vša.k so špecifickými hudob.
nýml trodlcia mJ? Tu je t.r eba ' vyjsť zo
s kuto čnosti, že hudba v .r ozličných podo'bác h a funkciách bo·l•a velmi pevne
a mnohora kými ni·ľkaml vo~kaná do organizmu spoločnosti a že až do školských reforiem Márie Terézie a Jozefa
Il. tvorila velmi dôležLtú sú časť vzde lania. La.Unsk é školstvo bolo až do 18.
s toro č ia velmi výrazne mllzl cky OTient"Ované (hudba sa vyučova l a denn ll 1 a
v slovenských mestách sa už v stredoveku utvorili určité inštitucio nálne formy pest ovania hud·b y (n111pr. kantorát,
trubači), ktoré pretrva J,[ s t álľačl a. Byť
č lenom
rozličných
hudobnýc.h združeni, meš-tianskych, clrke·vnýc·h 1 vla stenec•kých spevokolov J)ll1rllo eš te a j v
mtnulom s toro č i k dobr ým zvyklostiam
čl k pt·ej.avom národ ného cltenla a kantor, organis ta , regensch orl a nesk Or kapelnlk miestnej posádkovej hudby boli
váženl a nera z 1 zámožnl mešC
.anlu a
členGvi.a mestského predst.avenstva. Kult·ú l'a bola muzlkocentrlcké; llteratocentrllllmus, t. j. priorita um eni, k torých
médiom je jazyk a sl ovo, je záležitosťou re.lat!vne novou a sfivls! s obrodeneckým sto t ožňova nlm t•e čl s nl!rodným
byt!m. Pra vda , novši e výskumy ukazu jfi, že hudba mala a j u ber no l tl kov cc v,
kollárovcov n štúrovcov výl namnejšle
postavenie, než by sH ro n..1 pr v9 po ll/ad
zd.alo.
Hudba - ak o tzv. /..J úuv:1. tdk 1 tzv.
umelecká - te da nebul t ni k dy len von.
kajšou del\Or ác lou, ok r a5ou , rusl! dou t l
druhotným dopl nk om Iných umeni, al e
a utentickým vyjadrením žlvow, špecifickým stvár ncnl m intenc ii, .postojov a
pocit ov. Pret o k eď ll OVOJ'Ime a l n zv l g t n ych hudobn ých tl'cl dl cJac h ~ love n.s k et
hu dby. musune zclur az.n 1t lr.h di(erencovanosr. m nuho r.tkvsť. l"' l \ v m· , n o~ r . kr o-

H~

ktorých oblasti l mentalita malého a o·
vládaného národa, kl~rý ked už nie mo·
censky Wk aspoň duchovne potreboval
drža ť krok s vefkýmJ susedmi. Europetzmus v žiadnom prlpade nie je balast,
nános, prlsada , ktorá azda Ul'k alujll a
;z;nehodn"Ocuje
autochtónnu
slo venskú
národnú hudbu, ale podstatná a poz!·
xlvnil vlast-nost hudobne·! kultfi·r y Slo ,venska a hodnotové kr.l térium. Vý,znam
.uzna•nla európskeho kon!teXItu sl ovt!lns.ke;
hudby spočfva tak pred.ovšetikým v nevyh.nut•n osti porovnéva.n ia slovenských
výkonov s európskymi a Ich oceňovél ·
nie eur~p s kyml, teda aj Š/plčkovýml me
radlam i. )e k dispozicii dostatok argumentov presvedčujúcich , že nie je por·
rebné tohto porovnania sa báf a st'ava t
sa .k nemu roZ!p!lčlto; súoosný hlstor.lk
slovenskej hudby znalý tvorby nap•r .
Stmbrackého, Zarewutia, Ca1prlcorna, Bo .
.dlnsMho, Roškovského, Bajana, Rlglera.
Ztmmermnnna , DružeCckého, Kumllka až.
po Bellu, Schneidra-TmaiVSkého a pod.
nemOže m1n'Ul·osť svojej kultúry a pro·
duk\ty, ktoré ona prezentovala, hod,notlf
ináč než európs ky. Na•vyše ak ešte vie
že v slovenských mestách zneli za žlivo ,ta skladatelov diela o. Lassa, G. Ga.brj e.
.llho, H. Schú tzu, ). H.a ydna, W . A. M o ·
:z.a.rta, L. va n Bllethovena a mnoh ých
dal šich.
Tra dlclu sl ovenskú, n6rodn6 sme si
zvy.k'll stoto žň·ova C vždy da.ja.ko so sl o
venSJkou lud.ovuu plesňou a za slovenskú
.nár.odnú hud bu p ovažovať t.akfi umelec·
kG. hudbu, k·torá s ňou pracuje, z neJ·
čer.pá, na ň u n avazuje, ňou je podne·
cov.aná. V telto sG.visf.ostl je pot.rebnP.
vedieť , že samo tný fo llklór je ;av p-r e·
•menllvý, pot om, že spôsoby upla tňova
ni.a sa fudove j plesne v organizme n áročnej hudby sú ta k,i st·o r0111lčné ( O<l
obyča jnej citácie, cez mnobora·ké Stpr<t ·
c·ov.anle až po vyst-úpenie geniálnych
skladatelov, k.torých osobný štýl, neraz
Jen velmi volni a intuiltf.vne pr l jlmajťlci
.klasický fol.klór sa stáva všeobecne ak·
ceptovanýrn štýl om nár~dným l a na,ipo,k .on, že dejiny národnej hud-by v šlro·
kom slova zmysle ne za č lnaj fi až v 19.
s·toročl vznikom
tzv. ná.rodnýoh škôl.
ale dávno v stred.oveku, u nás dok onctr
u ž v dobe Vel•k e j M or-avy (sta.rosl•ova n ský bohoslužoobný spev je za,[ste nepre ds ta vl te l.ný bez ,.národrných " idlomo~ J .
Hoci je nl!l'odná tradl cLa v deJi nách slo .
venskej hudby p r im á1mymi prameňmi
[ r. j. notova nýml skl actbél ml l nepomer ne horši e d okum ent ov<.~ n á n e ~ t r a.dťc i .l
európsk a. k tor ú dok l<td<Jj(l ti síce l'll•KU
Pokračovani e

ua 12. str.
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Hudobnej školy
B al'dejov,

bfval ~ slobodné kl'árovské
mesto. u ~ od najstal'ilc h čias svo.
Jej histórie venovalo pozorno sť hudbe.
Jej kontinultn é pes tova nie m ôžem e sle d ova ť od 14. s t oroč ia , keď S<l vy-učoval
spev nn f ar s·k ýc·h a k l áštor sk ých šk ol ách, ako sa o tom doz v·edárne zo súvekých prame ňo v . S upe.vi'lovanirn hospodár ske j ~~ p oliticke j moci mesta sa rozš!ro.va l · pr i estor aj pre sve.ts'k.ú hudbu,
ktor á sa stáv·ala neodrnysllote rnou sftč<ls ť o u kuHúrne ho žl v(>!<t rne š ť.a nov .

j osef Sol ka, správca H udobnej lkoly v
Bar dej ove v r . 1938-1944.
Nové rozmery pestovania hudby v Bar.
dej ove zaznamenáva me n a mestsk eJ Šik a.
le za pôsoben ia bardetovskéh o rodáka
Leonar da Stllck ela (IV r . 1539-1560 ).
k tor ý v r . 1540 zosNwll Leges sc.hola e
Bartf ensts ( Zálkony ba·rde jo vskej š·k oly ).
V I ch Pr!davkl\l sa o, l. h o v·or f o pov~n 
nosti nového žlal< a ur obiť tbned " sk ftšk·u z hu dobn éh o umenia" . Stôake.l štu doval vo Wlttenber gu, kt orý bol v tom
obdob! význ·amným cenot.rom vedy a u.
menia. Tu SWc·kP. I zlsk·ul a·J pra ktlc.k é
m u zika n tské znalosti, ktoré potom v rod.
n om Bnrdejove bo hato využl•va l prillk tlc·
ky l teo re ticky, a-ko to do·k urnen tujú
n a j nov šie výskumy m uzik ológa PhD r.
Fran tiška Ma túša, CSc. Ako prvý v Uhorsku uvádzal Stllckel v Bardej ov e
škols'ké hr y, ktoré obsa'h ova lt a j hud ob·
né vlož>ky (napi sal dlel•k o Hist ória o Z u·
zane).
Obdobie pr otlrefcmmácle na konci 17.
a za č iatk u 18. st oro č ia zna rnena·J.o n ást up barok ove j hud by. Svetská hu dba sa
na čas dostal a do úzadia, n o v priebeh u 19, s t o r očia sa postu!)ne r ozši rova li
m ožn osti pr.e je j r ozvoj. P-od iela li sa n a
tom a j vteda j šl org.anlst•l, ·k•tori z hla disk a pro fesie m ali m ožn os ť zlsk.a ť primera né základy hu dobného vzdelania.
u orga nistu Franza SC'hlff.tera dosta l zákl ad y hudobného vzde l.anl.a t>a:r dejo v·
ský r odák, hudo·bn ý skladatel a ka~e l -

e sloven
Doko nčenie z 11. str.
plsných l t\ače n ~c h diel

rozlične)

prove.
niencie, je aj ona sledovatel.ná viac-m e·
nej súvisle od naj9t.aršic h č ias 1kultúra
tzv. tgricov, duch ovná p ieseň v "Iingua
vernncula",
ba r oková
i nštrumentálna
hudba, pastorale a pod.), no me dzi star .
širnl pr ejavm i n árodne j hudby a sloven skou ná·r od n ou hudbou 19. s t or oči a , ktor ú Inaugurovalo progr amové vyst úpenie
Vladislava FGredy ho ( 1835 ), j e vý razne
disk ontinui tn ý v z ťa h . I\rogr.a m ovo n á!'od.
ná h u db.a v m inulom sto r o č i nevznl k A
n adv!izovan lm n a pred ošl é t r adlci e l akn
n apr. Sme t.an ov štý l , kitorý o. l. r ozvlja
čes kú k ant•or skú tr.adlclu), ale za·čin a
doslova " ex nlhll o". N ový j e tu úmysel,
k oncepcl<t, ideol ógi·a tvo·r lf slov ensk ú
.h udbu pre slove nsk é spo l oč ens t v o ark o
In št rumen t pre jeho národn ý, spoloO čen 
ský a d•u chovný rozvoj a em ancip áciu.
Zárovet) sa tu však obja vu je pred tým
neznám y problém, k torý sa najm ä v m a.
·l ost! slovenského prostredia minulého
stor<l č ia pociťuje ve lmi inten zívne, ba
zuvše nž tragic ky: je to v podstu te o tázk a vztahu m alého slovenskéh o umenia
k ve l kém u eu r ópskem u. t. j. p ot r eba osvoj o va ť sl ho, vyrovnáva ( sa s nim. rl oslaltnuf jeho ú roveň. Os u dovos ť toh to
problé mu nespočiv<tla v tom, že sa stal
c hronick ým, ale v tom, že rozdefoval
a vyvollival žabom yšie v oj n y med zi ta·
ký m i, k torým šlo v podstu te o tú ist ú
vec, na k t·orú S8 ale dlvall z iného zor ·
n éllo uhla.
.
Súhrnn·e pla ti, že eu r ó.ps ku il n ár o cl nú
.tradicl u sl ovens kej hudby n em o žno po stavi { do pr oti kt.adu; tak Hko a j modern ý,
ná r odne uvedomel ý sl ovenský ná r od pa t .
aj sl ovenská národná hudba je prl r oclze.
ri tlo spo ločen s tv a európsky ch nár odov
JHJU s (t C<~s to u európsl<eho k on sensu. Eu ·
~· ó ps k e k o mp ozičné tech nik y sa v ne j
u p latli nv <~l l vždy [ n apr. intonacné pr vk y

ršu vBard

ta Horváth ová (rtadltellka ) , M ilo~ Koudela a Emil F r i čov-ský . Ot•vorlll sa dve
oddelenia - klaiV!rn e a husrové a v na·
sledujúcich r dkoch ak ordeónové a dy·
ch ové. A le i pre ďalš! Vý·VOj ~kol y bo·
lo ch aralk <terlstlcké neprim erané mate·
r l ál ne vybnvenle, n edostatok klV<I!lfik:l·
van ých sil, kt<lré brzdili n árraJSt fiactva
a znernožľ\ ovall vytvori( ďa lšie tr i študltné odbory ( v r okoch 1954- 69 sa ško.
la sedemkrát sťahovala ) .
Od l. 9. 1961 n esie !íkola n ázov t.ud·O·
vá ško l a um enia v Barde Jove. J)al!lle odbory vznikali a>ž v 70, r ok och: výtva·rný
(1972 ) , lltet·á r no-dr.a.rnattcJ< ý ( 1976), ta·
nečný ( 1978 ). Od z.ač-latrku 60. r ok ov ús·
pešne pr.acujú na šk ol e viaceré žiacke
súl>ory: dychový, sláči k o v 9 . spevácky,
n<kordeónový. V školSiko.rn rok u 1963/64
sa škola prvýkrát z ú častnila na sú f.aži
a odvtedy z!skala m nožstvo oceneni na
krajských, celoslovenských, celoštártnych
l medzi národných kolbištiach ( vý.tvarný
od-bor ).
Na poste rladttel a šk oly sa doteraz
vystriedalo nle kolk·o pedagógo·v: Judita
H orváth o vá
( 1953-1969), j á-n PQH&k
( 1969- 1974), Ma r ián Golec (1974- 1976) ,
Vasil Hudák (1976-1978 ) a od roku
1978 az pod n es Ján M<trh ull.k . Pedago·
glck ý zbor v polo.vl cl 70. r .o·ko v za čali
vý razne pos il ň ova ť absolven ti Konzer.
vatór la v Košiciach, bývali žiaci školy.
Od roku 1962 dosta:l a ško la rekonštru·
o v-sn ú bu d.ovu bývalého humanls.tlckého
g ymná-zia. V r oku 1970 sa zrasa presťa 
h ovaLa do tera j §ej bu dovy na Dlhom rade. V sú časn osti slúžia potrebám :r:Su
ok·r ern r e·k on šti'uovaných priest or ov hu·
rnanls.tl ck éh o gymnázia ( hudobná náuka a ta ne č ný odboT), tri m i estnosti na
II. ZŠ ( vý•t·varný odbo·r ) a na námestl
Oslobodltelov č. 15 ( llterámo-drarna·tický od bor) . V týchto priesto roch študuje
1119 žia k ov pod vedenlm 33 Int ern ých
a 5 externých pedagógov. Ško la j.e dnes
d<lbr e v yba vená, h oc! by S<l žla da·l a j-edna n ová bu dova - pre všetky odbor y
spo l u - s velkou a rnal·ou k oncertnou
sieňo u a pod .

•

nik Béla Kéier . Obdobným spôsobom al
ďa l š i Ba r dejov čan AladáT Za.lánfy, orga ni sta a pedagóg. Súkromne v y uč owtl a j
česk ý hudobnlk , skl<.td<He l , zbormajster,
organi sta Oldflch H ernerk<t.
V r ov n akých Intenciác h pesto van i<!
svet sk ej a ch· kevne j hud b y v t·ozsa•hu
bežných pot r ieb sa niesol hudobný ži.
vot BMde}ovn na w č l a t,k u 20. storo čia
1 po vznik u Cesk osl ovensk ej repu blltk y.
Zá u jemcom sftkromné v yuč ovanie hud by posk y tova li rntest,nl organisti j ozef
Ma·jtén yl (u neh o zlsknl zá·k lad y hu dby
j oze f Grešá k l a Vilém Kaš per. Súkrom ne
hu dbu vyučovali aj niektor ! učitelia,
zv ä čša bez primeran ej kvallflk ácie, avša·k za zn ač n ý poplatok, čo n ebolo dostu!)né šlršlm vrs·tvám obyvatel stva.
Potrebu systema tick ého
hudobnéh o
v zdelávania pod vedením skúsen éh o a
odborne f undovan éh o pedagóga sl v 30.
ro koch uvedom ovali a j če 9k i vzdelan ci,
pôsobiaci v Bardejove, k•tor ýrn sa v ď a k a
pocho peniu sl oven sk ých s p oluobč a nov
poda r i l o pomerne v krá.t k om čase od
septembra 1937 do febru ára 1938 úspešne d o.kon č it v~tk y pr l·pr.a V'né pr áce , a
ta·k bolo 6. február a 1938 slávnostne ll·
tvoren á Hudobná i k nl a Dram atickéh o
zd ruženia svornosť v Bardejove ( a ko
p osl ed n á nn vých odn om Sl ovensku tesn e p t·ed r ozblti m Cesk.os lovenskn ).
58 žiak ov v dv och miestnos tiach p o~
tovéh o úntd u n.a StOdke lo•vej ulici vy uč ov a lo h r u na husliach, k lavlr l, spev
a teoretick é p!'edm P.ty pli ( v y uč u júc ich

ove
In a Františ-ku Turynu. V lete 1938 nastúpi l na šk olu čer s t vý ubsol vent pr až·
ského k onzer vatória Jose f Soška, lktor ý prevzol a j vedenie Šlkoly.
Slu bný rozvoj škol y p osti h ol odc h od
čes k9c h pedngógov ll (.ažké v oj nové rol<y, j ose f Soš.k·a v r ok u 1939 osta l na
ško le st\m na všetky dis clpll n y. L en vď.a 
lw jeho obeta vosti a ne.zl štnostl (•nejak ý C<.1s v y u čoval dokonc<t vo vlastn om
hyte ) udržal chod školy az do 30. apr! ·
In l!WL Z11 ložil slllč tkový orc-hester. bar.
dej ovské s l l\ či kové k•va•r teto, žlac.k y spe.
vticl<y zho r (čos k·oro doň vtiaho l aj dos ·
pclých ). Pru vldelne orga nizoval verejné
1.tncke k oncerty, kt·oré mail podl a clochuvn ných progrurnov vysokú út·ove t) .
út·ovei\ výučby ocei\oval aj rtact lter Mest.
sk eJ hudohnej školy v Prešove Josef
Brn bec a M il o!; Rup,p el d t.
Po osloboden] hudobná škola svoju
č innos{ neobnov ila. Záu jem o hu d·o.bn é
vulelanle a zárovei\ minimál ne možnosti u súkromnýc h u člte l ov sl vynú tili, že
sa tý m to stavom v roku 1953 zaobe.r al.a
r nda MNV a pož iadala KNV v Pr ešove
o povo lenie zr iadi( nanovo v meste hu·
doboú školu. KNV v Prešove sice povol enie k l . ll. 1953 dal, al•e keďž·e neboll zabezpečené vh odné priestor y an i Ich
m a tet• i t\ lne vy buvenle, po'Volen ie bolo na
pr ikaz Pover.enrc.tv·a šk o·l s tva a osvet y v
Bt•n-tista ve zrušené. Ri<tdl t eiJ<ou Hudobnej šk ol y v Ba·r dejove bola od l. 12.
1953 menov.uná abso lvent ka Konzer va tó·
ria v Dra tis l ave judit.n Horváthová, k t o-

Za polstoročie svojej e xistenci e škn·
la vycho v ala sto·vky žla!k·ov. Via·cer! z
nich sl zvoli li hu dbu z.a svoje životné
po·vola nle, dve desi atky odch ovancov
škol y S<l pr lp·r avuj e na SV'Oj u Pl'Dfesio·
náhlu drá.hu ·n a rôzn ych t ypoch ume·
lec•k ých škôl. Merad l om ftspešnostl :r:Su
je v ša.k z! skaný vzťa h absol·venta k U·
meteckýrn ho dnotá m v svojom ďal šom
živote. Zaipá ll ť l ásku k umeniu - to je
n ajh odn o tne jšie na plň anie od kazu za·
k lndaterov hudobnej škol y v r oku 1938.
Toto posolstv.o nestratilo nl č zo svojej
pla tnosti ani dnes, vo svete poč Lta čov
a r ôznych vedeck ých a technick ých sys.
térnov.
tuctová ško la um enia v Bardejove ;e
nleJen dôležitým člnl·ter orn v .k ultúrnom
ži v ote m esM, a le aj jedným z budova·
ter.ov n ašich hu dobn ýc h t radlcl!. Udel enie če s tnéh o názlv u IJud·ová škol a umeni a jazera Grešáka v Ba r dejove by
.túto r eal!tt u ešte viac urnoonl l o nám 1
generáciá m nasl edu júcim.
SILVIA FECSKOVA

Prvý pedagogi ck ý zbor Hudobnej i k oly Dramatick ého zdrul eni a Svornosť - zJava
Gejza (Kan tor (dočas ný správca i k·oly l , Terézi a Král ovA, Alois Král, Mllol Koude·
la. N a zábere chý ba Vilé111 Kašpar.
Snlrnky: fo toar chfv au tor ky č l án k u
( Alo i s a Terézia Krá l·ovct, Vi·l érn K.ašper,
Gejza Kant.or, poverený dooosným vede·
nim šk·oly, Miloš Koudel a) . FII'ma Petr af z Hr,adca Král ové posk y tla škole
bezpl atne k la vh'. Ve l·ký kus organ i zátorskej prá ce odviedl o a j 2 1 -č.lenné ku r ntórlum šk ol y p od ve denlrn A lolsa Kr á·

...

r á v nasledujllcom obdobi vy·vlnul.a maxim álne ú sll'le, aby ba ll zabezpečené
v šet.k y n evyhnutné podm len•ky pre zru šenie zá,k azu. A ta~ 8. novemoca 1954
pr e 99 žta.ko v nasLala dl•h o o čaká vaná
chvlla - §k ola b o ~a sl áv n ost ne otv.oren á. Do t-aj ov hu dby vi edli žl.ak·ov Judl-

by a ich výz a

latinskej m onbdle v duch ovne j plesni,
prin c\py rytmicke j varläcle v tan coch
17.-18. storočia , generálny bas a elementy tzv. galantn éh o štý l u v !)8Stor ale
18. sto r očia , r om antická pteset) a sym fon izm us u Bellu a Sc h ne ~d r<I · Trna v.s k é 
.h o a pod. ) a s velk ou mierou pravdepodobn osti sa dá pred pok la da ť , že tom u
n ebude In áč an! v bu dúon ost l. Ak báda nie doteraz viac r oZipracova lo otázk y
pr eni k ania eur ópske j tra dl ci.e do národ ·
ne.j, je n ačase sledova ť aj sm e rovani!~
o pač n é. N<~zdá va rne sa , že podstata pro
bl ernatlky národnej hud•b y spoč ! va v
tom, že niP. je sprá-vne, ak sa pok úšanlf!
- aj bona fld e - a bso l u tizov ať nej.ak 9
konkrétn y histor ický m od·el n árodne j
hu dby a vyh lá·slf h o za trvalý vzor a
normu. Zi ad na doba, žiadnu generácia
sa nemôže vyhnúť povin nosti vytvor tf
svoj u vlastnú, au t.ent l ckú národ nú hUt!
bu. A napokon u ž r oku 1911 Zden1!k N e.
jedlý u,pozorňova l , že aJ vl astn é n ár od
ná hudba m á, či mala by m ať, šlr~iu
pla t nosť než úz.k o nacion álnu, že si ju
žiaden národ nemôže vytvára( l en l)ľH
seba sam ého, pr e svoj u "ln t.ernú " put ·
rebu: .,Ziaden ná t•od nedokázal ve l kí:
umenie sá m, a l e vždy musel sa oprinf
o diel o tých, k tor ! boli pred n i m a ).l i' ..
cujú popr i i\.om. Kto sa boj! te}to sú {u/.r
n ár odov, ten u ž popred ku sa zbnvu je
možn osti pra véh o k ul•tú rneh o r ozvo ji! .
Nech cim e ma ť umenie jedine p t•e nlls.
lebo by to bolo úborhé umen ie" l O núr odn ost l v hud'be. I n : Prúdy 1911, 340)
umenie pr o vln cl on ál ne, insitné. Ná·
rodn á hudbu sa m ôže premeni( na nacl n t\rod nú, .ak - pod l·U A. N. Soch or a - ·
sú splnené dve pod m ienl<y: je treba. ahy
sa nAt'Od dosw l "na historickú ar énu "
a premenil su na "hi sto r ický nát·od" :,
ahy p1·e jil v y nár od n ého umenia mali vv
sok ú estetickú hodnotu [ A. N. Soch or .
Nií r odn í " mflztnfl t•odni v hn llht~ z hin

diska marxlstlck o-le.n.~nské estetiky, l n :
Huctebnl roohledy 197 4, BO ) ,
IV.
V súčasnej dobe niet na svete kult úrneh o národa, kt·orý by sa neza ujlmal o
svoju m inulos ť a o sv oje trad!c ie. Vztah
k nim j-e m erad•lorn vyspe l osti a kul túr·
nost i spo l očen stva; tak a k o pre st.r edovek sú charak•ter lsti ck é ka tedrál y, kláš·
tory, cec·hy, r ytierske t uľ'naje a r ozllč ·
né n áboženské k or po r áci·e, je m oderná
doba nernysllte l.ná bez v tasti ve dn ýe:h inšt it úcii, múze!, ar ch lv.ov, pa m lltn fko·v n árodne j ku ltúry, reedlcil klasikov él pod.
Hoci výskum m i nulosti a tradi cií sl oven skej hu dby wča l v po.r ovnan l s Inýml kt·a j tnam l pomern•e neskor o z
pozl cil sl ovenskýc h p t·ibl ižn e od ro.k u
1919 a <lko štátom zn bezpeCovu né a kote k t l vne or g.an l zované vedecké bádanie
Iba v pod mienk ach l ud ovodemok ru lic-kého zt·iadenia hudobná histori ogr afia Sl ovenska, sústreďujúca sa predov še t.
-k9m nn ·p oznáv anie vývin u vlastne-j hu·
dobnej kultúr y, preds tavuje dn es pomerne rozvinutú vednú dlscipllnu. Jej
pt·oblemati ka je s úč.asťou plánov a prog t·amov viacerých ustanovizni Ci bád a·
te l ských tlmov, je decen tr alizovaná a j
na regionálne pt·uco viské , prechádza zo
~tt\dia dokumetl tácle a m onografií k syntéza m a rn terdlscipliníi l'nym pro j ektom.
r i e~i
aj problematiku teoretic k-o-rne todo tog lckú a v poslednej tlobe zaznarnent\V<I a j pr ieni k do nadnúroctných štruk túr. Za n a j v!ič~ l úspech sl oveJ1Skej hu·
tl·obne j hls·tor logl'-af ie tre ba vša·k p o va·
žo v nť s k ut oč-nosť , 'l.e Sil pomerne dobr e
dlll'i p l niť jej najv lilstnejšlu f unk ci u previes ť hudobnú m ln uio s ť Slovenska z
k nlžnlc. :u·chlvov a múze! do koncer t .
Jlf! J siene. ruzhi<t su, televlzie a na gra lnuplilt ilu , t. j .. ·že un <t u·t ni e je te n sít hunun 1':1 zb ler ku u pt·ametiov . dát . mi en.
IP'Ukaln yc h 1'1 IJil>llu~ra fick y c h útlnjov.

~

al e stáva sa živou, zne,}úcou hudbou,
umeleckým , prejav om, a ak·o taká poma·
\ 'f ta žla t daked'f s Úlp\ne 7Jby t0Cl\~l
ptekäik a·m \) vstupu j e do spo\ očenskébo
vedom ia a d<l nä.rod.ne j kultúry. To jl
potTebné silne podč la rtknut, lebo pr6vt
v tom to z.ameran l spláca sloV18nské • •
ztkológla a histori ografia svoju mC>r6IDI
pod l žn osť
za I n vestované S!)Oi očenskt
pr ostr iedk y a dô ver u.
Niektoré pro.blérny sl-ovenske j hudci.
ne j historiografie srne I mplicitne nazoa.
č ili už v predchádza,joúci ch ú.v aMch a •
ďa l š i e h Iste bu de re č v nasledujQclcb
pr lspevrk och a v stupoch. Súh·r nne by soa
vš·ak rád up oz,ornll n a tr i oblasti sloven sk ého hudobn ohlst·or lckého bádaoll,
k tor é z 'hf.adtskn per spe•kitl<V nášho Yedného odbo r u sa Javia dôl ežité a aktuAJ.
ne:
l . je p o·t.r ebn é uch ova ť kDntluulta
skumu na všet k ých úrovniach
tzv. pr ácou v te r éne, t. J. výskumov pra.
rnet1 ov doma l - n aj ml! - v zahraDJa
a k o n č ia c o tázk am! teoretickými a t»
todo logi c•ký rn L
2. Slovensk á hudobná
dospela do štádia, keď
l uprácl s I n ým i d!sc
g le a spoločens k ý ch vted
p !'eclloži( f undamentálne
slahlejšle sy.ntetlcké de jiny
hudby, d iela lexiká l neho a
ct.ic kéh o chnr a·k teru, notové l o
an tológie, sú born é kritické edlcle,
k otéku (národnú) a pod.
3. Z hla diska sp o l očenské h o
ni a hu dobne j historiograf i e jej
l eni m je k om ple x o dbor ne 1 or~:antae.
ne n eob y ča jne nároč nýc h a
si.ac lch so z.n ovuožlvovanlm
hu dby , a tu k premeny hlst(}rie a
cie na dedičstvo. To bud·e proces
d lh odobý, ba v lastn e nl
nek o~iellcl.i
Prednesen~ na
feren cll U m eleck~ t radície v
'"ll eJ k ultúre socializmu, Pre~ov,
1988 - skrdtené.
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